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ŽINIOS 
EUCHARISTIJOS BIČIULIAI ŠVENČIA 

DEŠIMTMETĮ 
(Ttsmys) 

Po gilaus susikaupimo maldo
je, Eucharistijos bičiuliai Kalno 
viršūnėje pastatė du statinius: ku
nigo Mociaus atneštą kryžių ir sa
vąjį koplytstulpį. Apvainikavo 
juos. Po to kunigas pasakė susi
rinkusiai miniai pamokslą. Tai 
buvo daug iškentėjusios ir mylin
čios širdies skausmas. Jo kalba pa
darė didelį įspūdį ir daugelio aky
se pasirodė ašaros. Ir saugumie
čiai fiksavo kiekvieną ištartą žo
dį, kiekvieną jo gestą... 

Po pamokslo dar buvo atlaiky
tos Šv. Mišios. 

Apie 18 vai. minia pradėjo pa
lengva skirstytis. Šiaulių saugu
mas, matyt, nutarė nors dabar 
kiek "atsigriebti". Einančius nuo 
Kalno būriais liesti nedrįso, bet 
pastebėję atsiskyrusius, pavienius 
asmenis, pradėjo sekti. Taip išėjęs 
vienas ant plento buvo sulaiky
tas, įsodintas į mašiną ir nu
gabentas į Šiaulių KGB kaunietis 
KPI inžinierius Valentinas Skrin-
ska. Ten iš jo fotoaparato išėmė 
juostą, klausinėjo, kas organizavo 
žygį j Kražių kalną ir pan. Po po
ros valandų "auklėjimo" paleido. 

Paskutinieji piligrimai nuo 
Kryžiaus kalno išsiskirstė 20 vai. 
Apleido kalną ir saugumiečiai su 
milicija. Liko tik apvainikuotas 

pastatyti kryžiai. JŲ dabar tenl 
jau virš dviejų tūkstančiui 

Kaip ir anksčiau, stovi išdidus,) 
nenugalėtas Kryžių kalnas, pasi 
puošęs naujais kryžiais, koplytė-Į 
lėmis, gėlių žiedais. Myli ir saugoj 
savo garsųjį piliakalnį visi. 

T. Armonas; 

UŽDAŽYTOS FRESKOS 
Prieš Vilniaus universiteto 400 

metų jubiliejų Skargos (dabar 
vad. Didžiuoju) kiemo sienoje 
restauruotojai atidengė keletą 
freskų. Jose buvo pavaizduoti 
Vilniaus universitetui nusipelnę 
asmenys. O. Masalskio (Edukaci-j 
nes komisijos pirmininko), Po-
niakovskio portretus ir Vytį kom
partijos komisija įsakė uždažyti. 
Tai, žinoma, ir buvo padaryta. 

Ko gi bijosi veikėjai? Liau
dies? Tačiau liaudis dėl to nė 
kiek nesirūstina. Prieš keletą 
šimtmečių mirusių asmenų pele 
nų? Tačiau jie niekam blogo ne 
gali padaryti — tai ir darželinu 
kams aišku. 

Lieka kiti spėjimai. Bijoma ma 
žesnių už save veikėjų, kurie gali 
įkąsti ir išversti iš užimamų kė^j 
džių, arba Maskvos tūzų. galin 
čių juos už tai išperti: arba vieni 
su kitais rungtyniauja, norėdami 
pasirodyti ištikimesni okupantui 

INVAZIJOS SUKAKTIS 
Visame Vakarų pasaulyje šio

mis dienomis buvo plačiai prisi
minta dviejų metų sukaktis nuo 
Sovietų Sąjungos karinės invazi
jos į Afganistaną, šia proga dar 
kartą griežtai pasmerkiant šį so 
vietų smurto aktą. Užsienio spau 

krašto teritorija tebėra rezisten
tų rankose. Oficialioji jugoslavų 
žinių agentūra "Tanjug", iš savo 
pusės, prisimindama Afganistano 
invazijos sukaktį, pažymi, kad so
vietų karinė intervencija Afga
nistane sukėlė krašte civilinį ka

da atkreipia dėmesį, kad sovietai j rą, kuris pavirto j didžiausią tra-
siekia pateisinti savo agresiją ; gėdiją. Afganistanas yra pamoka 
prieš Afganistaną tuo pretekstu, j visiems galingiesiems pasaulio 
kad afganų tautai buvusi reika j kraštams, rašo Zagrebo laikraštis 
linga pagalba kovoje prieš taria- j "Vjesnik", nesikišti į mažų kraš-
mas reakcijos jėgas. Pastaruji ! tų vidaus reikalus ir ypač susilai-
dviejų metų įvykiai Afganista. kyti nuo karinių intervencijų. Ki 
betgi, paliudijo visam pasauliu, tas jugoslavų komunistų dienraš-

2enevoje vėl atnaujintos Amerikos - Sovietų Sąjungos derybos dėl branduolinių raketų Europos fronte, 
koje: JAV delegacijos vadas Paul Nitze ir sovietų — Juli Kvitsinsky. 

Nuotrau-
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koplytstulpis ir dar keli tą dieną | tūros paminklus naikinti... > k e POP1^1"5 Jonas Paulius II, 

Popiežiaus žodis 
kurijos pareigūnams 

Bažnyčios įtaka šiuolaikinia-1 profesinės sąjungos "Solidarumas" 
me pasaulyje, Bažnyčios dialo- j pirmininku Lech Walesa ir ap-
gas su pasauliu, didžiosios darbo j gailestavo, kad tragiškas atenta-
ir šeimos problemos, apaštališko- Į tas jam sukliudė aplankyti tarp-
sios kelionės, religinė laisvė, pa
dėtis kai kuriuose centro Ameri
kos kraštuose, Lenkijos tragedi
ja karinės padėties būklėje. To
kios buvo pagrindinės temos, 

tel-

Politinių kalinių 
vardynas ir kalendorius 

JAV-ių Helsinkio grupė (U- S. 
Helsinki Watch Committee) iš
leido Sovietų Sąjungoje ir Čeko
slovakijoje suimtųjų Helsinkio 
grupių narių vardyną ir kalendo
rių. Kalendoriuje yra Viktoro 
Petkaus nuotrauka. Išvardinti ir 
lietuviai kaliniai: 

1. Balys Gajauskas, PO Box 
5110-I-VS, Moscow, USSR. Nuo-
rašus siųsti šiuo adresu: Irena 
Dumbrytė Gajauskienė, c/o. Lai
ma Šulskienė, Palangos 18-12, 
233000 Kaunas, Lietuva; 

2. Mečislovas Jurevičius, Briga
da 51, Būrys 5, Kapsukas OC 12/3, 
23450, Lietuva. Nuorašai: Jure
vičių šeima, Sinulio 6, kv. 10, 
Šiauliai, Lietuva; 

3. Viktoras Petkus, PO Box 
5110/1-UE, Moscow, USSR. Nuo
rašai: Eitanas Finkelšteinas, Lie
pos 21, nr. 10, kv. 10, 232000 Vil
nius, Lietuva; 

4. Algirdas Statkevičius, učr-
OM-216/ st.- 2. Černiachovsk, 
2381000 Kalinigradskaja obl., 
USSR. 

5. Vytautas Vaičiūnas, Brigada 
51, Būrys 5, OC 12/3. 234520, 
Kapsukas, Lietuva; Nuorašai: L 
Vaičiūnienė, Hipodromo 46-35, 
Kaunas, Lietuva. 

JAV-ių Helsinkio grupė ragi
na politkaliniams siųsti atviru
kus ir telegramas bent dvi savai
tes prieš gimtadienius, kurie pa
žymėti specialiame kalendoriuje. 
Nuorašus siųsti šeimoms ir sovie
tų valdžios atstovams: Chairman 
Leonid Brezhnev, The Kremlin, 
Moscow, USSR; Ambassador Ana-
toly Dobrynin, Embassy of the 
USSR, 1825 Phelps PI., N. W. 
VVashington, D. C. 20008; Ale-

xander Renkunkov, Procurator 
General of the USSR, ui. Puš-| 
kinskaja, 159, Moscow, USSR. 

Kalendorių ir vardyną ("1981 
Helsinki Prisoners Watch Address 
Directory") galima užsisakyti 
šiuo adresu: Helsinki Watch, 
205 East 42nd St, New York, N. 
Y. 10017. 

Kaip rašyti laiškus politkaliniams 
ir jų 'šeimoms 

Šios instrukcijos remiasi Lietu
vių Informacijos Centro ir Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos, 
Žmogaus Teisių Komiteto, duo
menimis: 

1. Rašyti reguliariai. 
2. Vengti politinių, antisovie-

tinių pastabų. 
3. Laiškus reikia numeruoti ir 

datuoti. 
4. Padaryti laiško ir voko fo

tokopiją. 
5- Pagal Sovietų pašto taisyk

les, į laiškus, siunčiamus į SSSR, 
draudžiama dėti pašto ženklus, 
sovietinius pinigus, magnetofono 
juosteles, vaistus, vitaminus, 
kramtomą gumą, siūlus, filmą. 

6. Laiškus siųsti oro paštu, re
gistruotus: užpildyti atviruką ga
vimui pakvituoti. 

7. Jei po 30-ties dienų nei laiš
kas ar gavimo pakvitavimas ne
grąžinti, užpildyti blanką Nr. 
542 (Inquiry About a Registered 
Article") pašto įstaigoje. Nega
vus atsakymo šešiems mėnesiams 
praėjus po laiško išsiuntimo, už
pildyti blanką Nr. 565. Siuntėjas 
gaus 15.76 dol. pašto čekį; JAV 
vyriausybė šiuos pinigus atgaus 
iš USSR. 

Lietuvių Informacijos Centras 
prašo siųsti jam grąžintus laiškus 

popiežius jonas rauuus u, su
sitikdamas su Romoje gyvenan
čiais kardinolais bei vyskupais ir 
visais Romos kurijos pareigūnais 
— kunigais ir pasauliečiais, kuria 
— kaip kasmet Kalėdų išvakarė
se —buvo susirinkę į didžiąją 
audiencijų salę išreikšti Šventa
jam Tėvui kalėdinius sveikini
mus bei linkėjimus. Lietuviam 
šiame susitikime atstovavo Va
karų Europos lietuvių vyskupas 
Antanas Deksnys, lydimas Lie
tuvių Šv. Kazimiero Kolegijos rek
toriaus prelato Lado Tulabos ir 
lietuvių radijo tarnybos Vatikane 
bendradarbiai. Aukštųjų Vatika
no pareigūnų tarpe dalyvavo Vie
šųjų Bažnyčios reikalų tarybos vi-
cesekretorius prelatas Audrys Bač-
kis. 

Pabrėždamas, kad Bažnyčia 
yra neatskiriamai susijusi su dar
bo pasauliu, Jonas Paulius II tarp 
kitų susitikimų praėjusiais metais 
su malonumu prisiminė susitiki
mą su Lenkijos nepriklausomos 

tautinį Darbo centrą Ženevoje. 
Priminęs, kad religinės laisvės 

respektavimas y*i būtina taikos 
sąlyga, Jonas Paulius II pažymėjo, 
kad religinės laisvės teisės remia
si ne tik žmogaus asmens orumu, 
bet ir socialine žmogaus asmens 
prigimtimi... Tik tada bus gali-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kambodijos režimas at
vežtas prieš trejus metus Viet
namo kariuomenes, šventė "na
cionalinę šventę". Ta proga re
žimą pasveikino sovietų valdžia: 
prezidentas Brežnevas ir prem
jeras Tichonovas. Telegramoje 
sakoma, kad bus stiprinami ir 
plėtojami draugystės santykiai 
proletarinio internacionalizmo 
principų pagrindu. 

— JAV darbo biuro statisti
ka rodo, kad pernai pramonės 
gaminių kainos kMo mažiau ir 

! infliacija siekė 7 nuoš. Tai ma-

rašo spauda, jog šis pretekstas ne 
tusi jokio realaus pagrindo. Nuo 
pat pirmosios sovietų įsiveržimo į 
Afganistaną dienos afganų tau
ta su ginklu rankoje stojo kovon 
prieš sovietus ir iki šios dienos 
tebetęsia pasipriešinimą okupan
tam. Kaip pareiškė Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentas 
Reaganas, nežiūrint to, jog sovie
tai į Afganistaną jau yra pasiun
tę daugiau 90 tūkstančių karių, 

tis — "Borba", rašo, jog Afga
nistano krizė tampa vis pavojin
gesnė ir kad nėra pagrindo tikė
tis, kad ji gali būti išspręsta ka
rinėmis priemonėmis, o jos spren
dimas politiniu pagrindu taip pat 
darosi vis sunkesnis. 

Padėtis Lenkijoje 
Varšuva. — Lenkijos vyriau

sybė planuoja atšaukti karinę 
drąsioji afganų tauta ryžtingai J padėtL įvestą gruodžio 13 d., ta

rną kalbėtis apie tikrą ir pastovią žiausias kainų kilimas nuo 1977 
taiką, kai ši neužginčyjama žmo- m e tų . 
gaus teisė bus garantuota tautose.. 

Skandins jurose 
atomines atmatas 

Washingtonas. — Gamtos glo
bos organizacijos protestuoja 
dėl vyriausybės nutarimo vėl 
leisti skandinti sunaudotas ra
dioaktyvias medžiagas vande
nynuose, šitaip radioaktyvių lie
kanų buvo atsikratoma 1946-
1970 metais, tačiau vėliau šitoks 
skandinimas Atlanto ir Ramiojo 
vandenyno gelmėse buvo už
draustas. Gamtos apsaugos 
agentūra patvirtino, kad vyriau
sybė naujas taisykles paskelbs 
balandžio mėn. Numatoma 
skandinti parinktose vandenynų 
gelmėse ir pasenusius branduo
linius povandeninius laivus. 

ir pakvitavimus, bei atsakymus į 
pašto pasiteiravimus — ir tuomi 
padėti jam dokumentuoti kores
pondenciją su lietuvių politkali
niais. Taip pat prašoma atsiųsti 
įdomesnius laiškus. 

(Elta) 

Saudi Arabija 
gavo 6 lėktuvus 

Washingtonas. — Sausio 13 d. 
iš Amerikos į Saudi Arabiją at
skrido šeši F — 15 kovos lėktu
vai, vairuojami amerikiečių la
kūnų. Tai pirmieji lėktuvai iš 
60 S. Arabijos užsakytų lėktuvų, 
kurie sukėlė nemažą Izraelio ne
pasitenkinimą. Pentagono ryši
ninkas paskelbė spaudai, kad še
ši Saudi Arabijos lakūnai užbai
gė apmokyme Luke karo aviaci
jos bazėje Arizonoje ir galės tre 
niruoti kitus arabų lakūnus 
kaip operuoti lėktuvu radaro sis
temą ir kaip naudoti ginklus. Še
ši lėktuvai jau vasarą buvo per
duoti Saudi Arabijai, tačiau jie 
buvo nugabenti į Arizoną ir ten 
naudojami lakūnų treniravimui. Į 
Luke bazę jau atvyko kita arabų 
lakūnų grupė mokytis skraidyti 
F — 15 lėktuvais. 

Prezidento kalba 
New Y orkas:- — Prezidentas 

Reaganas pasakė kalbą New Yor-
ko VValdorf — Astoria viešbuty
je, kur buvo susirinkę 1,600 mies
to Partnership, Inc. (šalpos ir ge
rovės) organizacijos narių. Orga
nizacijai vadovauja bankininkas 
David Rockefelleris. 

Savo kalboje prezidentas ragi
no biznierius aukotis ir skirti lė
šų vargstantiems, nuskriaustiems 
gelbėti. Privačių organizacijų 
veikla turi pakeisti valdžios socia
lines programas. Jis pabrėžė, kad 
ekonominius sunkumus vyriau
sybė paveldėjo iš buvusių vyriau
sybių, tačiau padėtis pagerės grei
čiau, negu buvo manyta. 

Nuteisė padegėja 
I A S VegBA. — Teismo jury 

— Kariuomenės vadovybė 
pradėjo tyrinėti parašiutininkų 
brigados nelaimę. Praėjusią sa
vaitę 400 82-trosios parašiuti-

tebekovoja už savo laisvę, sukel 
dama sovietam didelių sunkumų 
ir nuostolių. Sovietų pastangos 
įtvirtinti krašte jiems palankų 
marionetinį režimą, pažymėjo 
prezidentas Reaganas, baigėsi ne
pasisekimu. Sovietų okupacinė ka
riuomenė ir marionetinis režimas 
kontroliuoja vien tiktai didesnius 
miestus ir jų apylinkes, o likusioji 

Indija stiprina 
krašto gynyba 

New Delhi, — Indijos prem
jerė paskelbė apie ministerių 
kabineto pakeitimus. Ilgą lai
ką ji pati turėjo "gynybos mi-
nisterio pareigas. Dabar pa-

čiau prieš tai seimas turi įvesti 
naujus įstatymus, kurie paliktų 
tas pačias taisykles ir pavadin
tu jas civiliniais vardais. Sei
mas susirinks sausio 25 d. Tuo 
pačiu metu laukiama svarbios 
premjero Jaruzelskio kalbos. 

Vyriausybės planus atidengė 
kariuomenės laikraštis "Zolnierz 
Wo!nosci". kuris pataria įvesti, 
pasiremiant karo padėties sąly
gomis," liaujas reformas partijo-

• je, administracijoje, švietime. 
; ekonomijoj ir spaudoje. Reikėtų 
viską tvarkyti "komisarų siste
ma", rašo laikraštis. Jis pride
da, kad Vakarų valstybių spau
dimas Lenkijai ir sankcijos pa
stumia lenkus į Rytų Europos 

; nauju ryšių ieškojimą. Viskas. 
skirtas naujas ministeris Ven-, 
katraman, kuris anksčiau buvo k a s L a j o j e dar neseniai buvo 
valstybes finansų tvarkytojas. 

nmkų divizijos karių dalyvavo j P a d k į n t o g maidos g i n k I a m s . 
pratimuose, šokant iš lėktuvu! p ^ j ^ p a s a k ė > k a d n a u j a gy. 
vienas 18 metų karys užsimušė, j n y b o s ^ ^ ^ , „ į m u k t a 
kiti 41 buvo sužeisti. Kilo |ta- j A r n e r i kos . k u r i sustiprino Pa
rimąs, kad iššokant buvo per! k J g t a n o g^avį^ p r a d ė i o ^ų_ 
stiprūs vėjai. Pratimuose daly-į ^ pakistanui modernius "lėktu-
vavo ir su kareiviais iššoko pats 
divizijos vadas gen. James Lind-
say. 

— Romos teismas paskelbė, 
kad "Raudonosios brigados'' na
rių tardymai parodė, jog savo 
ginklus brigados teroristai gavo 
iš sovietų KGB, tarpininkaujant 
kairiosioms palestiniečių gru
pėms. 

— Katalikų episkopatas paskel
bė, kad 62 buvę episkopalų kuni
gai perėjo į katalikų tikėjimą ir 
rengiasi kunigystei. Kai kurie jų 

provakarietiška. tapo juoda sky
le, tuščiu lauku, rašo laikraštis. 

Lenkijoje lankėsi senatorius 
Larry Pressler, respublikonas 
iš Pietinės Dakotos. Jis bandė 
pasimatyti su Lech Walesa, ta
čiau negavo lenkų valdžios leidi
mo. Lenkų milicija jį buvo suė
musi, kai jis ėmė fotografuoti 
Varšuvos gatvėje praeivius ir 
kareivius. Po pusės valandos, 
įsikišus JAV ambasados atsto
vams, senatorius buvo paleistas. 
Jis yra senato užsienio reikalų 
komiteto narys ir lankosi Len-

_ v . kijoje šalpos reikalais. Prieš tai 
VIS d a u g i a u mŪSlU ; senatorius buvo Romoje, kur 

Beirutas. — žinios iš Irako- b u v ° priimtas popiežiaus Jono 
Irano fronto praneša, jog ira-

vus ir tankus. 
Indija kartu paskelbė svar

bius įstatymus: žemės refor
mos, paramą neturtingoms apy
linkėms ir būdus pakelti pramo
nės ir žemės ūkio produkciją. 

Iranas laimi 

niečiai laimi vis daugiau mūšių. 
Kaip žinoma, karą pradėjo Ira-

vedę. Episkopalai pasitraukė, kai Į kas 1980 m. rugsėjo mėn. Jo 

Ghandi 

jų \yresnybė pradėjo įšvęsti į ku 
n i gus moteris. 

— Nikaragvos vyriausybė vėl 
uždarė "La Prensa" laikraštį, 
prie kurio demonstravo žmonių 
minia, manoma, valdžios suorga
nizuota. Trys demonstracijos da
lyviai buvo laikraščio sargybi
nių peršauti. 

— Indijos premjerė 
priėmė 
mą iš Maharashtra provincijos 
premjero, jos partiios svarbaus na
rio, kuris teismo buvo nuteistas 
už kyšių ėmimą. 

— Australija paskelbė, kad 
naujas Australijos generalinis gu
bernatorius bus teisėjas Sir Mar
tin Stephen. Australų spauda spė
liojo, kad gubernatorium bus pa
kviestas princas Čarlis-

viešbučio padegimu. Pernai va-

Pauliaus II-jo. Senatorius pa
tyręs iš \yriausybės sluoksnių, 
kad Walesa greit bus paleistas 
iš namų arešto, jei jis sutiks 
pradėti derybas su karine ta
ryba. 

Sušaudė politika 
Teheranas. — Irano pareigu-

giaų ginkluotas už Irako jėgas, j nai patvirtino, kad neseniai 
tačiau Irano pėstininkai vis j Evin kalėjimo kieme buvo su-
dažniau naudoja "žmonių ban- šaudytas žymus Irano politikas 
gos" taktiką. Pėstininkai, ku- Sh. Paknejad. buvęs Irano de-

uždavinys buvo atsiimti iš Irano 
arabų apgyventas teritorijas. 
"The Washington Post", pasi
remdamas karinių ekspertų nuo
mone, rašo, kad Iranas yra blo-

rių prieky žengia 
atsistatydinimo pareiški-1 g ^ ^ ^ į į £ 7 

aukų. puola Irako pozicijas ir 
jas paima. Iranas reikalauja, 
kad irakiečiai pasitrauktų į se
nas sienas, būtų pasmerkti kaip 
agresoriai tarptautiniuose foru- priešas 
muose ir sumokėtų Iranui karo 
nuostolius. 

revoliucijos mokratinio fronto vadas. Jo 
nežiūrėdami | partija kovojo prieš Irano ša

chą ir padėjo jį nuversti. Jsi-
steigus islamo partijos diktatū
rai, jis ir prieš ją kovojo ir dėl 
to buvo pasmerktas kaip islamo 

KALENDORIUS 

— Sirijos reikalaujama rezo
liucija prieš Izraelį Jungtinėse 
Tautose "sušvelninta". Izrae-

sario 10 d. (gaisre ten žuvo 8{ljs pasmerkiamas už Golano aukš-
žmonės ir 20O buvo sužeisti. 

pripažino kaltu Philip Cline, 24 J Prokurorai reikalauja nuteista-
metų viešbučio tarnautoją, ku-jjam mirties bausmės, kuri bus 
ris buvo kaltinamas Hiltono | svarstoma trečiadienį. 

tumų prisijungimą, tačiau jam 
siūloma paskelbti ne "privalo
mas" bet "savanoriškas" sank
cijas. 

Sausio 18 d.: Leobardas, Pris-
ka. Darius. Ragnytė. 

Sausio 19 d.: Marijus, !Pia, 
Raivedis, Gedvile. 

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:45. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra dieną 

10 1., naktį —10 I. 

> 
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PRIMENAME 
Dirbančių 

pensininkų 
dėmesiui 

Visi asmenys, kurie pernai 
(1981 m.) pasitraukė į pensiją 
ir gavo bent vieną socialinės 
apsaugos (sočiai security) čekį, 
šįmet turės užpildyti specialų 
pranešimą (Anual earnings 
report for 1981, Form SSA — 
777). 

Turime atsiminti, kad tą 
pranešimą reikia užpildyti tik 
tiems asmenims, kurie 1981 m. 
uždirbo virš leidžiamos uždar
bių sumos (asmenys daugiau 
negu 65-kių metų galėjo už
dirbti 5,500 dol., o dirbusieji 
jaunesni negu 65-kių metų tu
rėjo teisę uždirbti 4,080 dol.). 

Pareiškimo nereikia užpil
dyti asmenims, kurie 1981-
siais metais buvo daugiau ne
gu 72-jų metų; nesvarbu kiek 
jie būtų uždirbę. 

Pranešimą yra būtina užpil
dyti ligi balandžio 15 d., nuro
dant tikslią pereitų metų už
darbių sumą. 

Patartume, kad reikiamą 
pranešamą užpildytų visi kuo 
anksčiau — kai tik gausite sa
vo uždarbių pranešimą (Form 
W—2) iš darbovietės. Jeigu to 
pranešimo negautumėte iš 
socialinės apsaugos įstaigos 
(paprastai jis yra išsiuntinėja
mas automatiškai) ligi kovo 15 
dienos, prašome tada kreiptis į 
Chicagos Lietuvių socialinių 
reikalų tarnybą "Margutyje"; 
ten tą pranešimą bus galima 
užpildyti. 

Saugoki tės 
apgaudinėto jų 

Illinois valstijos prokuroras 
ir vėl praneša, kad buvo išaiš
kinta ir teismo nubausta na
mų taisymo bendrovė. Pasi
rodo, kad Robert E. McNellis 
bendrovė iš vienos našlės bu
vo išviliojusi net 49,898.27 dol. 
sumą, pažadėdama pastatyti 
jai naują namą. Bendrovė 
naujo namo tai našlei nepa
statė. Ta pati bendrovė taip 
pat turi grąžinti šešiems ki
tiems apgautiems klijentams 
po 5,000 dolerių. McNeillis na
mų statymo ir taisymo bend
rovė taip pat neteko leidimo 
tolimesniam darbų vykdymui. 

Vaist inių sukč i av imas 

Illinois valstijos prokuroras 
praneša, kad buvo sugauti net 
keli vaistinių savininkai, ku
rie neteisėtai gaudavo pinigus 
Medicaid įstaigos už recep
tus, kurių klijentai niekada 
net nepristatydavo į vaistinę. 
Tam sukčiavimui vadovavo 
keletos vaistinių savininkas 
Samuel Yunez, iš Northbrook. 
111. J i s yra patrauktas teismo 
atsakomybėn. 

Visi asmenys, besinaudoją 
Medicaid teikiama parama, tu
rėtų būti labai atsargūs, idant 
mažai žinomų vaistinių savi
ninkai klijentų receptų, jiems 
nežinant, nepateiktų Medi
caid įstaigoms apgaulingam 
išmokėjimui gauti. 

-/. So liūnas 

M E T I N Ė S 
R E G I S T R A C I J O S 

R E I K A L U 

JAV nuolatiniai gyventi 
turinčių teisę svetimšalių 
(neturinčių JAV pilietybės) 
metinė sausio mėn. registra
cija šiemet nebus vykdoma. 
Pasiteiravus JAV Imigracijos 
ir natūralizacijos įstaigoje 
sužinota, kad svetimšaliai pri
valo užpildyti a t i t inkamą ži
nių lapą pašto įstaigoje tik 
gyvenamos vietos (adreso) kei
timo atveju. 

K L A U S I M A I — 
A T S A K Y M A I 

Kl.: Malonėkite m a n pri
siųsti, kiek aš gavau Sočiai 
Sec. už 1981m. Taip pa t aš 
gaunu dalį pensijos iš Rail 
Road pagal savo vyrą. Ar aš 
turiu kreiptis atskirai, a r gau
siu kartu. 

M. V. 

A t s a k y m a s M.V.: Labai 

Vyresnės skautininkės stebi jaunųjų pasirodymus Clevelande skautų,-čių kalėdinėje sueigoje. 
Nuotr. V. Bacevičaius 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
N A U J I METAI 

GEORGETOWNE 
Georgetownas — viena se

niausių ir įdomiausių sostinės 
Washingtono dalių. Nors gat
vės siauros ir namai seni, bet 
jų neįpirksi be mažiausiai 
milijono dolerių. Moki ne tiek 
už namo vertę, kiek už vardą 
ir vietą. Juk kiek žymių ameri
kiečių gyveno ir tebegyvena 
Georgetovvne. Antra vertus, 
Georgetownas jaunimo mė
giamiausia vieta: ne tik sa
vaitgalių vakarais, bet ir 
sekmadienių popietėmis ne taip 
lengva prasimušti siauromis jo 
gatvėmis. 

J Georgetowną lietingą gruo
džio 31 d. vakarą važiavom 
sutikti Naujųjų 1982-jų metų. 
Tik ne į kurį garsų Geor-
getowno restoraną ar kavinę, 
bet pas lietuvius į jų būrį- Pla
čios apimties viešą Naujų 

gaila, bet vietinės socialinės metų sutikimą pirmą kartą 
apsaugos įstaigos mums tokių rengė Washingtono lit. K. Do-
žinių nei telefonu, nei raš tu ne
gali suteikti, nes tai draudžia 
"Privacy Act" įs ta tymas. 

Jūs turite nuvykti asmeniš
kai į socialinės apsaugos įstai-

nelaičio mokyklos tėvų komi
tetas, kurį sudaro pirm. E. 
Vodopolienė, sekretorė — M. 
Almenienė ir iždininkas E. 
Žilionis iš Baltimorės. Kadan-

gą, arba į geležinkelių pensijų gi nedidelės mokyklėlės 
raštinę, ir tik tada jie jums su
teiks norimą informaciją. 

KL: "Draugo" dienraštyje 
skaičiau, apie socialinių rei
kalų redakcin į ko lek tyvą 
(19S1.III.23) 

Nuo 1955 m. sausio 9 d. iki 
1958 sausio 19 d. dirbau kaip 
gydytoja šveicarų ligoninėse. 
Vokiečių ir šveicarų įstaigos 
man aiškino, kad tas laikotar
pis yra buvęs be socialinio 
draudimo ir tokiu būdu mano 
pensijai trūksta keletos metų. 
Ką galite man patarti? Kur 
reikia kreiptis. 

L. P. 

A t s a k y m a s L. P . : Jeigu 
Jūs esate dirbusi Amerikoje ir 
norite gauti ne tik Šveicarijos, 
bet taip pat ir JAV-bių sociali
nės apsaugos senatvės pen
siją, tai Jūs turite kvalifikuo-
tis Amerikos valstybinėse 
socialinės apsaugos pensijai 
be uždarbių Vokietijoje ir Švei
carijoje. Tačiau, jeigu norite 
gauti, (arba bent yra galimy
bių gauti), pridėtinę pensiją, 
šalia Amerikos mokamos, už 
tą laikotarpį, kurį dirbote Švei
carijoje, tai turite pasiteirauti 
arba Amerikos konsulate Švei
carijoje, arba šveicarų socia
linės apsaugos artimiausioje 
įstaigoje. 

KL: Kokios yra maksimalės 
neapmokestinamos pajamos 
(pašalinis uždarbis, santaupų 
nuošimčiai) vedusių porai, ku
ri gauna socialės apsaugos 
pensiją (abu virš 70 metų ir ne
turi vaikų)? 

Aš žinau, kad socialės ap
saugos pensija yra neapmo
kestinama. 

A t s a k y m a s P . : Maksimali-
nė suma, už kurią nereikia mo
kėti federalinės valdžios mo
kesčių ir nereikia užpildyti 
mokesčių anketų yra 4,300 do
lerių. 

nistas Bražvilius, palikęs 
mielą įspūdį. 

Atėjus dvyliktai valandai, 
vieni kitus sveikinom, lin
kėdami amžinos jaunystės ir 
visokių malonių gyvenime, o 
sutikimo rengėjams — ir atei
nančiais metais suruošti tokį 
pat sutikimą, tik dar su 
didesniu būriu dalyvių. Kai 
kas lyg ir priekaištavo, kad 
toli gražu ne visi lit. mokyklą 
lankančių mokinių tėvai malo
nėjo šiame susitikime daly
vauti. O kad jie žinotų, kiek 
daug širdies tėvų komiteto 
buvo įdėta beruošiant šį subu
vimą. 200 - 300 dol. likęs 
pelnas lyg ir mažokas, dar 
reikėtų aukų iš tų, kurie su
tikime dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių negalėjo dalyvauti. 

KUR TIESA? 

A. Juodvalkis, „Dirvoje" 
aprašydamas Chicagoje įvy
kusią spaudos bendradarbių 
vakaronę, pastebi: „Kun. J . 
Prunskis yra skyręs premijas 
atžymėti "iškiliems žurna
listams ir jas yra gavę trys 
nariai (suprantu, kad Liet. 
Žurnalistų s-gos — V.R.): kun. 
J. Vaišnys, Bronys Raila ir 
Bronius Kviklys...". 

Tuo tarpu apie tą patį įvykį 
„Tėviškės Žiburiuose" J. Šla
jus iš Chicagos taip rašo: 
„Pirmininkas čia pasigedo 
atostogų išvykusio kun. dr. 
Juozo Prunskio, Sąjungos gar
bės nario, kuris savo laiku 
buvo įsteigęs žurnalistikos 
premiją. Ji buvo įteikta Vla
dui Būtėnui, Broniui Kvikliui 
ir kun. Pr. Gaidai...". 

Tadgi abiejų straipsnių 
autoriai sutartinai tepakarto-
ja tik vieną kun. J. Prunskio 
skiriamos premijos laimėtoją 
Bronių Kviklį. O kaip su kito
mis pavardėmis, kodėl vienas 
mini vienas, kitas — kitas? Jei 
neturėčiau stalčiuje Katalikų 
Mokslo akademijos Romoje 
diplomo, abejočiau ir savo 
pavarde, gal aš tikrai nesu 
gavęs J. Prunskio žurnalis
tinės premijos, kurią už 1973 
metus paskyrė speciali jury 
komisija. 

Kad tokią premiją 1973 
metais gavau, patvirtina ir 
,,tautinės drausmės sar
gyboje" stovinčio Spaudos 
klubo Chicagoje tų metų 
lapkričio mėn. „Naujienose" 
paskelbti devyni kaltinimai, 
kurių paskutinis taip skamba: 
pasisakome „prieš tenden-

nijos valstijų keliuose tą naktį cingą katalikų ,laureatine" 
bus išstatytos policijos užtva- premija pagerbto Vlado Ramo-
ros ir negailestingai bus gau- Jaus informaciją mūsų spau 
domi įsilinksminusieji, tačiau dai, kur jis išjuokė tuos, kurie 
į mūsiškį Naujų metų suti- skelbia, kad okup. Iietuvoje 
kimą stipresnio vandenėlio esąs sunkus gyvenimas..." O 
kiekvienas vyras atsinešė, mano tiek tebuvo parašyta, 
vėliau nuostabiai sugebėję kad gyvenimas okup. Lie-
išlaikyti saiką. tuvoje po Stalino epochos kiek 

Pirmininkė E. Vodopolienė pagerėjo, 
pa rūp ino ir programėlę: Nemanyčiau, kad A. Juod-
parodė skaidrių iš NVashing- vaikis , s a v o korespon-
tono ir apylinkių lietuvių dencijoje praleidęs kai kurias 
gyvenimo, kuriose ne vienas pavardes, būtų „reorgų" ir jų 
save pamatėm, o svečias iš įrankio — Lietuvių spaudos 
Floridos V. Bražėnas, dukrai klubo įtaigojamas, 
gitara pritariant, padainavo 
porą dainų. Tose akimirkose 
prieš mus iškilo ne politikas -
birčininkas Vilius Bražėnas, 
bet anų dienų žymus skautų 
veikėjas, laužavedys ir feljeto-

išlaikymui labai reikalingos 
lėšos, kurių tik mikroskopinę 
dalį padengia Švietimo tary
ba iš Lietuvių Fondo gautais 
pinigais, tai mažesnių lit. 
mokyklų tėvų komitetams 
reikia ieškoti būdų, kaip 
tų lėšų surinkti. Mūsų lit. 
mokyklėlės tėvų komitetas 
surizikavo rengti platesnės 
apimties Naujų metų su
tikimą. Išsinuomavo savosios 
Katalikų misijos salę, ją gra
žiai išpuošė, parūpino gan 
šaunią stereo muziką, paren
gė gerus valgius, pažadėjo po 
butelį šampano ant stalo, o 
stipresnius gėralus patarė 
atsinešti kišenėje. Rengėjai 
tikėjosi, kad, jei susirinks apie 
30 porų, tai liks keli šimtai pel
no, nors mokestį nustatė 
nedidelį — 30 dol. porai. 

Tad ir rinkomės sutikti 
Naujų metų pas savuosius 
Georgetovvne. Nors prie stalų 
dar buvo likę tuščių vietų, nes 
numatytų 30 porų pilnai nesu
sirinko, tačiau nuotaika buvo 
tikrai gera. Tėvų komiteto 
buvo įdėta daug darbo ir šir
dies: ypač gražiai papuošta 
salė ir tiesiog iškilmingai 
paruošti valgiai, kurių buvo 
net per daug. Nors radijas 
skelbė ir skelbė, kad sostinėje, 
taip pat Marylando ir Virgi-

SUŠAUDYTAS 
KUN. L. ŠAPOKOS 

ŽUDIKAS 
1980 m. spalio 9 d. naktį 

AUSTRIJA 
SUVARŽYS 
PABĖGIMUS 

Kad sulaikytų pabėgėlių iš 
Lenkijos antplūdį, Austrija 
įvedė vizas įvažiuoti į jos teri
toriją iki 1982 metų birželio 30 
d. Tokia priemone ji tikisi 
kontroliuoti pabėgėlių antplū
džius iš Lenkijos 1000-1200 per 
savaitę. 

Niekas dabar tikrai nežino, 
kiek tų lenkų pabėgėlių yra 
Austrijoje. Manoma, kad per 
1981 metus jų atvyko apie 
50,000. Iš jų 26,000 paprašė 
politinės globos. Suteikiant 
politinę globą, Austrija turi 
pabėgėlius šelpti, o tai 1981 m. 
jai jau kainavo 8000 milijonų 
ši l ingų. Vyriausybė yra 
susirūpinusi pabėgėlių išlai
kymu, nes jos 7 pabėgėlių 
stovyklos yra perpildytos ir 
daug pabėgėlių tenka apgy
vendinti pas privačius gyven
tojus. 

1972 metais, panaikinus 
vizas, kiekvienas lenkas kaip 
turistas galėjo atvykti į Austri
ją ir ten be darbo išbūti tris 
mėnesius. Tačiau daug tų 
turistų surasdavo darbą ir dir
bo juodai, kad ir už mažesnį 
atlyginimą, negu austrų darbi
ninkai. O tai sudarė konku
renciją vietos darbininkams, 
tad ir prieš lenkus imigrantus 
kilo nepasitenkinimas. 

J a u 1956-57 metais Austrija 
priėmė 180,000 vengrų pabė
gėlių, 1968 m. po Sov. Sąjun
gos įsibrovimo į Čekoslovaki
ją — 100,000 čekoslovakų, o 
dabar ir vėl lenkai. Bet Austri
ja žiūri į lenkus ne kaip į poli
tinius pabėgėlius, bet kaip į 
ekonominius pabėgėlius, kurie 
ieško Austrijoje geresnių 
gyvenimo sąlygų negu Lenki
joje. Pagal Austrijos vidaus 
reikalų ministerijos duomenis 
70-80% lenkų ten yra ekonomi
niai pabėgėliai. 

Pagaliau prisibijoma, kad 
tarp tų pabėgėlių gali būti ir 
šnipų, kaip tai buvo su čekoslo
vakų Hodic, kuris kaip disiden
tas paprašė Austrijoje politi
nės globos, buvo vyriausybės 
sušelptas, o 1981 metais birže
lio mėn. buvo išaiškintas esąs 
Prahos šnipas. 

Lietuvoje buvo nužudytas Luo
kės klebonas kun. L. Šapoka. 
Tas įvykis buvo plačiai ko
mentuojamas Lietuvos pogrin
džio ir išeivijos spaudoje bei 
per radiją. 1981.XII.16 „Tie
soje" straipsnyje „Neuždirbto 
turto godulys" štai kas skel
biama: „Teismas nuteisė Joną 
Sabaliauską aukščiausia — 
mirties bausme sušaudant. Jis 
asmeniškai nužudė L. Šapo
ką. Kiti du — Adomas Lukšas 
ir Danielius Mockevičius 
nuteis iami kiekvienas po 
penkiolika metų laisvės atėmi
mo. Nuosprendis galutinis ir 
kasacine tvarka neapskun
džiamas". 

Žinoma, „Tiesa" nebūtų 
„tiesa", jei neplūstų Vakarų 
radijo ir kitų „imperialis
tinių" šmeižikų, kurie kun. L. 
Šapokos nužudymą Vaka
ruose plačiai išgarsino. 

VL.R. 
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Įvedus vizas įvažiuoti į 
Austriją, jos vyriausybė 
kreipėsi į JAV, Kanadą ir 
Australiją priimti iš Austrijos 
12,000 Lenkijos pabėgėlių, bet 
iki šiol tos šalys priėmė tik 
6,700 lenkų pabėgėlių. 

T. 
Jei N. Metų rytą saulė teka 

graži, bus ramūs ir geri metai, 
o jei labai raudona — bus 
dideli karai. 

Domas Velička 

Literatūra yra genijaus 
investavimas, iš kurio nuošim
čiai plaukia per visus būsimuo
sius laikus. 

J. Burroughs 

DR. tIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 Nortfc Mkfcigan, Snite 409 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Te! LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambinti 374-8004 

Pruma ligonius pagai susitar ima 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233 

0R. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6 2400 

Vai pagal susitanma p>rmad. irketv 1-4ir 
7 9 antrad >r penkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

Tel ofiso ir buto. OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasd-en 13 vai ir 6 8 va* vak CŠkyrus 
treč Sešt 12 >«t 4 vai popiet,^ 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

Vai Kaschen' 10 v ryto * i 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid 239-2919 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246 0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU iR 

EMOCiNĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Vaiandos pagai susitarimą 

Ofs HE 4 1818; Rez PR6 9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus >:gcs 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave kampa
vai pir.r.dd .antrad. Ketv.rtac ;'per.v 
3 i k ' 7 • C p 7.k s:.S:taruS 

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybe Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Ked/ie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Eigir, III. 60120 

Vaiandos Dagai susitarimą. 

Tel 372-5222. 236 6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE 

Vaiandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKiS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harierr. Ave 

Tel. 563 0700 
Vaiandos pagal susitarimą ' 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRiSTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir-
"Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel. 737 5149 
Vai pagal susitanma Uždaryta treč 

įstaigos ir buto tel 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court, Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

Tel RElianceS 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr. ketv ir oenkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč <r sešt 
uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr l 4 popiet * ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776 2880. rezid 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 7 ls t Street 
Vai.: pirm , antrad . ketv ir penKtad. 21 

ir 6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166. namy 381 Wl 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

6745 We*t 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv tr penkt 

2 -7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St Chica«o 

Tel. 4762112 
Valandos pagal susitanma — Pirm 

antr., treč ir šeštad. 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S.T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr, trečiao 
Ketvirtad 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tel - 778-3400 

• 
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Lietuvių parapija — 

PARAPIJOS METAI 
Paskelbtas atsišaukimas su 

daugelio organizacijų para
šais, skelbiant šiuos metus lie
tuviškos parapijos metais. Me
tų ske lb imą laikome tik 
atsišaukimu, kad lietuviai 
parapiečiai atkreiptų dėmesį į 
savas parapijas. Nors jau lie
tuviškų parapijų, kurias gali
ma tikrai taip vadinti, nėra 
daug, bet reikia gelbėti bent 
tai, ka s dar galima išgelbėti. 
Gal tae lietuviškų parapijų me
tų paskelbimas ir prisidės bent 
kurį laiką išlaikyti parapijas 
lietuviškas, kuriose dar lietu
viai sudaro bent daugumą 
parapiečių. Bet nesitikime, kad 
atgaivintų parapijas, kurios 
jau neturi nei lietuvių kunigų, 
nei lietuvių parapiečių pa
rapijai išlaikyti gyvai ir ne
priklausomai nuo kitų įtakos. 

Kai lietuviškos parapijos bu
vo kuriamos, tai pirmiausia 
buvo žiūrima, kaip aptarnauti 
dvasiniu būdu tuos žmones, 
kurie nori sava kalba religinių 
patarnavimų, religinės ir tau
tinės veiklos apie savo centrą, 
tautinio bendravimo tarp sa
vųjų ir savo aplinkoje. Tai bu
vo tie laikai, kai iš Lietuvos at
vykę imigrantai dar negalėjo 
susikalbėti svetima kalba ir 
kai bendravimas savo tarpe 
jiems buvo būtinybė. Jie ir gy
veno lyg tam tikrame "gete", 
tautiškai kompaktiškoj bend
ruomenėj, kur visas gyveni
mas ėjo tik sava kalba. Sve
tima kalba buvo priedas jau jų 
vaikams, bet jie dar laikėsi sa
vų parapijų, nes taip buvo įpra
tinti nuo mažens. J ie net reli
ginius patarnavimus norėdavo 
gauti tik sava kalba — lietu
viškai, nors angliškai jau mo
kėjo geriau negu lietuviškai. 

Kitaip yra dabar. Parapi
jose jau yra parapiečių iš miš
rių šeimų, trečios ar net ketvir
tos kartos lietuvių kilmės 
parapiečių, įpratusių savo ap
linkoje ir su savaisiais daly
vauti religiniam gyvenime. 
Taut iniam gyvenime jie daly
vavo, kiek jie tautinį gyveni
mą suprato ir kaip suprato. Bet 
jau įsivyravo svetima kalba, 
ypač po Vatikano II susi
rinkimo. 

Reikia atsiminti, kad para
pija, bažnyčia, mokykla, pa
rapijos pastatai nekuriami tik 
tam laikui ir tam tikriems žmo
nėms aptarnauti .Jos tikslas 
aptarnaut i visus, kurie reli
ginės pagalbos prado. Jei para
pijos pagrindai yra lietuvybė, 
tai pirmoj vietoj ji ir aptarnau
ja lietuvius. Bet parapija ne
gali atmesti ir svetimųjų, ypač 
mišrių šeimų, kelintos kartos, 
jau nemokančių parapinės kal
bos žmonių. Jie yra tautybės 
dalis, paveldėta ne kaip įgim
tas , paveldėjimas, bet kaip 
kraitis, kurį atsineša svetima 
pusė ar atneša aplinkybės. 
Mokslas yra geras dalykas, bet 
jis dažnai ir atima tautinį iden
titetą, nes, atitrūkęs nuo savo 
tėvų, jaunuolis įsimaišo į vie
tinės mišrainės tarpą. Jis nėra 
blogesnis žmogus, yra tautai 
giminingas bent savo lietuviš
ka dalimi. 

Antra, reikia atsiminti, kad 
parapijų nesudaro tik bažny
čios mūrai ar parapijos pasta
tai, o kartu su bažnyčia ir para
piečiai, kuriems ta bažnyčia 
s tatoma ar kuriems parapija 
kuriama. Kai parapiečiai kei
čiasi dėl vietos aplinkybių, dėl 
miestų vidaus pasikeitimų, dėl 
svetimo elemento apsigyveni
mo ir savųjų pabėgimo į nau
jas vietas, tai ir parapija pasi

daro jau ne lietuviška, o tik 
buvusi lietuvių — ją jau su
daro tautų mišinys arba visai 
nauja tautybė, kaip meksiko-
nai, protorikiečiai ir kiti. 
Bažnyčia yra statoma Dievo 
kultui, o parapija kuriama ir 
paskirai tautybei. Parapija 
praranda savo esminę žymę, 
kai tos tautybės parapiečiai iš
silaksto iš savo parapijos, ypač 
Amerikoje, jos neišlaiko. Baž
nyčia gi lieka kulto reika
lams ir turi tokia pasilikti. 

Gera, kad atsišaukimas, jei 
ir parašytas su tam tikru iškil
mingu tonu, nemėgina vesti į 
kovą buvusių parapiečių, bet 
ragina parapiečius priklausyti 
savo parapijai, nors toliau gy
venant, važiuoti į savas pa
maldas, padėti išlaikyti baž
nyčią ir visą parapijos 
inventorių. Jeigu negalima sa
vo parapijos išlaikyti, tai ragi
nama kurti naujas parapijas 
ten, kur daugiau lietuvių gy
vena — tiek religinis, tiek tau
tinis gyvenimas tarpsta tik 
prie savų parapijų. 

Anaiptol, nepeikiame Lie
tuviškų Parapijų Metų paskel
bimo, kai organizacijos susi
rūpinusios, kad lietuvybė 
išliktų religiniame ir tautinia
me gyvenime ir veikloje. Bet 
atsišaukimas liktų tik vienu 
nauju šūkiu, naujų metų pa
skelbimu, jeigu nebūtų imtasi 
konkrečių priemonių įsteigti 
bent vieną naują ar atgaivinti 
bent vieną ar kitą buvusią lie
tuvišką parapiją. Žmonių, kal
bančių ir laukiančių aptar
navimo ir kitomis kalbomis, 
negalima nei išvaryti, nei pa
keisti. Bet galima sudaryti 
sąlygas, kad lietuviškai vyktų 
bent atitinkamos pamaldos, 
pamoksla i , aptarnavimai 
susirinkimai, parapiečių atsto
vavimas. To darbo turėtų im
tis visos tos pasirašiusios ir 
nepasirašiusios organizacijos, 
kurios dar nori, kad lietuvybė 
išeivijoje kuo ilgiau laikytųsi ir 
parapijos, be savo tiesioginio 
religinio tikslo, būtų ir tautinė 
šviesa. 

Tokia stipri Vyčių organi
zacija, Katalikių Moterų są
junga, Katalikų federacija, 
susidedanti iš daugelio mažes
nių ir didesnių katalikų or
ganizacijų, juo labiau organi
zuota Lietuvių Bendruomenė 
turi pasitenkinti ne tik šūkio 
paskelbimu, bet ir imtis pozi
tyvių pastangų atnaujinti no
rą priklausyti lietuviškai para
pijai bent savo narių tarpe. 
Autoritetingas patvirtinimas 
vysk. V. Brizgi o ir Kunigų Vie
nybės yra laidas, kad turėtų tie 
skelbiami metai pasisekti. Bet 
taip pat reikia žiūrėti visoms 
toms organizacijoms, ar bus 
pakankamas skaičius lietuvių 
kunigų, kurie turės energijos 
imtis kurti naujas parapijas a r 
atgaivinti išnykstančias. Tos 
dvi sudedamosios parapijos 
dalys — kunigai ir parapiečiai 
— neatskiriamai yra susietos 
ir be jų negalima apseiti para
pijas atnaujinant. 

Sūkis ir metai jau paskelbti. 
Reikia tik vykdyti ir užsimotų 
tikslų visomis pastangomis 
siekti, kad jis nebūtų tik tušti 
žodžiai, neatremti į tikrovę. 
Tikrovė yra tokia — parapie
čių dar užtektų, tik reikia juos 
sujungti. Reikia sujungti ir ku
nigus, kad jie galėtų imtis kū
rybinio darbo — parapijų at
gaivinimo ar kūrimo. Jei tai 
bus atlikta, tai metų paskel
bimas pasiteisins. 

P. G. 

KŪRYBINĖJE ROMANISTO 
LABORATORIJOJE 

Pokalbis su Jurgiu Gliaudą, jo romanui 

Atolas — Koralų sala" „Draugo" atkarpoje pasirodžius 

EUROPOS 
MARGUMYNAI 

K. B A R O N A S 
• Mūsų b e n d r a d a r b i s Europo je . 

» 
Algirdas Gustai t is : — 

Kodėl romano pavadinime 
s k a m b a dv i l ypuma i — 
„Atolas" ir „Koralų sala?" 
Žodis „atolas" mums yra 
savas, gražus ir viltingas. Bet 
„koralų sala"? Kaip įtalpinti 
tą sąvoką į lietuvišką orbitą? 

Ju rg i s Gliaudą: — Visų 
pirma, mielas Kolega, mūsų 
knygos turėtų pakenčiamus 
tiražus, jeigu būtų daugiau 
tokių beletristikos entuziastų, 
kaip ponia Jutta-Jūra ir Svei
kas. Autorius visad ilgisi 
bendradarbiaujančio skai
tytojo. Apie alegoriško pava
dinimo reikšmę „Draugo" 
redakcija paaiškino anonsu 
prieš veikalą dedant laikraš
čio atkarpoje. Žodis „atolas", 
kaip žodynai rodo, turi dvi 
reikšmes. Žinomesnė reikšmė 
yra „atžėlusi žolė". Netaip jau 
familiariškai įprasta žinoma 
reikšmė „koralų rifas", „kora
lų sala". Tai trapi koralų 
sulipdyta salelė vandenyne. Si 
mažytė salelė turi galinėtis su 
vandenyno audromis. Vienas 
žodis „atolas" neišsemtų auto
riaus siekio pilnai nusakyti 
romano fabulą jo pavadini
mu. Dvilypis pavadinimas 
nėra nei mįslė, nei žaidimas 
žodžiais Qe\i de mots), bet 
tikslesnis romano tezių 
atskleidimas. Dvi sąvokos — 
reikšmės, susijusios vieno 
skambėjimo žodyje, yra retai 
pasitaikantis dalykas. 

Atolas reiškia veržlumą. 
Koralų sala — trapumą, nere
tai ir nykimą po vandenyno 
taifūnais. Rast i veikalui 
pavadinimą, neretai, nėra 
lengva. 

Algirdas Gustai t is : — 
Šiame romane yra unikalus 
mūsų dailioje prozoje susitiki
mas su jauniausiąją mūsų 
išeivijos karta, kurios amžius 
tėra dviejų ar trijų dekadų. 
Juk ir daugelyje Jūsų veikalų 
jaunoji arba jauniausioji lietu
vių išeivijos generacijos gauna 
itin reikšmingą vaidmenį. 
Jiems pavedamos raktinės 
veikalo rolės, Prisimena „Nar
sa gyventi", „Delfino ženkle". 
Juk apie romaną „Delfino 
ženkle" mūsų jaunosios kartos 
literatė J. Kavaliūnaitė turėjo 
pranešimą „Mokslo ir kūry
bos simpoziume". Ar tai todėl, 
kad jaunųjų gyvenimas atro
do turiningesnis savo proble
momis, gyvenimo įtampa, 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

aistrų ir konfliktų galimy
bėmis? Tai tikrai temos apie 
išeiviškąjį atolą. Ar tai 
įsimylėjimas į jaunimą? 

J u r g i s Gliaudą: — Kas 
gali nemylėti jaunimo? Tai 
toks šeimyniškas jausmas. Bet 
kas gali dėti galvą, kad gene
racijų problemos nesikeičia ir 
išlieka identiškos? Kas gene
racija, vis naujas pasaulis. 
Dabar net trys išeiviškos kar
tos gyvena šonas prie šono, 
bet ar jos gyvena vienodomis 
problemomis? Tiktai jausmų 
problemos amžinos, buities 
erzinamos problemos vis kin
ta. Metams bėgant kartos tols
ta viena nuo kitos. Natūralus 
t a s kartų nusvetimėjimo 
procesas, kuris toks aktyvus 
veiksnys gyvenimo ir raštijos 
aktyve. Kiekviena problema 
vis įvairesnė, vis kitaip suvo
kiama ir sprendžiama. Dienų 
dardesy vyksta kartais ir 
nepastebimi kitimai — karta 
kitai kartai darosi mažai 
s u p r a n t a m a . Mūsų jau
niausios kartos nusvetimė
jimo beletristika neliečia. 
Jautri tai tema. Mūsų jauniau
sios kartos būtis ir buitis tėra 
„Žemė nežinomoji" (terra in-
cognita). Kalbu apie tą kartą, 
kuri trečioji po didžiojo egzo
do veržiasi į savarankišką gy
venimą. 

Galbūt tos kartos būtis ir 
buitis dar neįžengė į reikalin
gą stebėjimams ir įvertini
mams laiko perspektyvą. Tad 
artėjimas prie tos siužetinės 
teritorijos autoriui tolygus 
Kolumbo karvelių kelionei į 
Naująjį kontinentą. Viskas čia 
savaiminga, skirtinga, tolima 
nuo sustabarėjusių tradicijų ir 
... vis dar po lietuviškos saulės 
spinduliais! Gyvenimas čia 
pradedamas kurti. Tai mūsų 
atolas, tai ir koralų sala 
kosmopolitiniame vandenyne. 
Kurios bebūtų stebėjimo 
pasekmės, kelionė yra verta 
pastangų. Verta ieškoti tų 
a t ramos punktų, kuriais 
remiantis jaunimas gauna 
antikos minčių — apversti 
pasaulį. 

Jauniausioji karta, savo 
brandos cikle, mano nuomo
ne, ateina ir noksta, ir nueis, 
nesulaukdama stebėtojo ir 
metraštininko. Tai itin liečia 

tą kartos dalį, kurioje neiš
kyla vadinamieji „veikėjai", 
kuri yra etninei veiklai pasyvi 
masė? 

Panašiai noko ir veikė 
seniausioji mūsų išeivijos kar
ta ir nužengė nuo gyvenimo 
scenos be savo metraštininkų 
ir trubadūrų. J i liko žinoma 
tiktai savo visuomeniškos 
veiklos faktais. Iš jos tarpo 
nekilo rašytojų, kurie savais 
žodžiais išlaikytų literatūroje 
savo amžininką. O galbūt 
jauniausioje kartoje atsiras 
bent angliškai rašąs rašy
tojas, kuris skirs dėmesį savo 
etninei aplinkai? Bent tiek, 
kiek W. Saroyan rašė apie 
savo armėnus amerikiečių lite
ratūroje... 

Jauniausioji karta įdomi 
savo ryškėjančiais perso
nažais. Nors kiekvieno curri-
culum vitae dar trumputis, 
vitalizmo galima rasti per 
akis. Tai nuolatinis jų santy
kis su milžiniškos kitataučių 
visuomenės įtakomis. Ta 
naujovė yra išeivijos atolas, 
kuris nebe tėvų globoj. Kuris 
dar toks žalias pačioje lemtin
goje egzistencijos kryžkelėje. 

Alg i rdas Gustai t is : — 
Man atrodo, kad bendroji 
romane vedamoji mintis yra 
negatyvi. Kodėl tiek nesėk
mių, tiek neigiamybių? Ar 
bendras romano fonas yra 
autoriaus pritarimas nuomo
nei, kad išeivija nyksta? 

J u r g i s G l i a u d ą : — 
Ištikimybė tikrovei ne visados 
yra saldainis. Nesėkmės, 
fatališkos klaidos, pasime
timai gyvenimo labirinte, ką 
Sveikas pavadinai „neigiamy
be", tikrai sulaukia daugiau 
dėmesio. Dramos motyvas yra 
pastovus beletristo siekis. Kur 
tariamai dramos gyvenime 
nėra, ji iškyla kaip pašvaistė 
ties gaisru. Taip E. Heming-
way rado dramą seno žvejo 
kelių valandų žvejyboje. A. 
Čechovas gi rado dramos 
elementų kelių dienų mažo 
berniuko kelionėje per stepės 
platybę. Kodėl taip? Savo 
natūralia antiteze drama yra 
teigiamybė — tai taikos ir 
ramybės palaima. Kada 
apsireiškia drama, žmogus 
instinktyviai laukia taikos. 
Drama tad yra teigiamybė, 
kuri skaidrina, verčia giliau 
suprasti gyvenimą. 

(Bus daugiau) 

Įvairių išminčių esama šian
dieniniame pasaulyje. Spė
jimais, horoskopais, rankų ar 
kortų burtais "išpranašauja
ma" žmogaus ar net pasaulio 
ateitis. Vieni to čigoniško 
amato atstovai yra geresni 
(pvz. prancūzė E. Teissier, tu
rinti Vokietijoje savo televi
zijos programą, sekamą 15 
mil. žiūrovų) kiti mažiau. Bet, 
susirinkę į krūvą ir jie gan 
daug triukšmo pridaro gan 
rimtos spaudos pusi. Ir taip, 
Italijos "išminčiai" prieš Kalė
das buvo susirinkę netoli 
Salerno ūkininko namuose. Į 
pagalbą pasikvietę ožį, dvi 
juodas kates, juodąjį strazdą ir 
šarką, jie žiūrėjo į 1982 m. atei
tį. Jų išvados: prieš JAV pre
zidentą įvyks dar vienas aten-
t a n t a s , tač iau j is i š l iks 
nesužeistas. Irano vadas Kho-
meini mirs vėžio liga, Libijos 
diktatorius Gadhafi bus pa
šalintas jauno karininko, D. 
Britanija pasitrauks iš Euro
pos bendruomenės, o metų bė
gyje savo kėdę praras Italijos 
min. pirmininkas. Italijos lau
kia bloga vasara, tačiau kaip 
kompensacija užtai bus aly
vos versmių atradimas prie 
Sicilijos. 

Ispanijos astrologai bei as
trologų kongreso pirm. Jand-
ro Gasguez Guillamot 1982 m. 
mato labai juodus. Kaip pra
neša Barcelonos dienraštis 
"EI Noticiero Universal", nuo 
atentanto rankos žus R. Rea-
gan, Gadhafi, Begin. Jo mir
tis išbrauks iš žemėlapio ir Iz
raelio vardą. Pasaulio futbolo 
pirmenybes laimės vokiečiai. 

Pasitarimams ar pasikal
bėjimas susitinka ne tik vy
riausybių galvos bei Maffia 
atstovai, bet taip pat ir šio 
šimtmečio didžiausi vagys — 
prancūzas Albertas Spaggiari 
ir anglas R. Biggs. Kaip pra
neša "Paris Match" žurnalas, 
jų pasikalbėjimas įvyko prieš 
Kalėdas Rio de Janeiro m. ir 
dalį jų susitikimo detalių su 
nuotrauka patalpino šis žur
nalas. 

Kodėl anglo ir prancūzo 
pasimatymu buvo suintere
suota ne tik spauda, plati pa
saulio padugnė ir net tarptau
tinė policija? 

Čia reikėtų grįžti į praeitį, į 
anglo vienintelį "didelį žygį", 

1963 m. apiplėšiant pašto trau
kinį, einantį iš Glasgow į Lon
doną. Jo laimikis — beveik 7 
mil. dol. Deja, daugumas 
Biggs draugų policijos buvo 
susekti ir patalpinti kalėjime 
su ilgalaikėm bausmėm. Po 
metų laiko anglui pavyko iš 
kalėjimo pabėgti ir apsigy
venti Brazilijoje. Pereitais me
tais, greičiausiai anglų poli
cijos pagrobtas, jis buvo 
atskraidintas į Barbados, bet 
teismo sprendimu negrąžin
tas į D. Britaniją. 

Prancūzas Spaggiari 1976 
m. su sėbrais įsilaužė į Nicos 
banką, "ištušt indamas" 340 
rakinamų dėžučių (seifus). Jo 
laimikis virš 9 mil. dol. Ir jis 
buvo policijos pagautas, ta
čiau 1977 m. iš kalėjimo "pa
bėgo", apsigyvendamas Bra
zilijoje. 

Atrodo, kad buvo pasikvietę 
tik vieną prancūzų žurnalistą, 
norėdami prieš jį įrodyti, kas 
jų yra "didesnis", žymesnis. 52 
m. angias R. Biggs pasigyrė 
veido operacija ir joje esan
čiom 165-kiom siūlėm. Šią 
rungtį laimėjo prancūzas, nes 
jo veidas turėjo 180 siūlių. 
Anglas Biggs nurodė tris 
pagamintus pašto pagrobi
mus filmus - prancūzas čia tu
rėjo nusileisti, nes jų būta tik 
dviejų. Tačiau jis parašęs dvi 
knygas, kurios yra išparduo
tos. 

Atrodo, kad nei prancūzui 
nei anglui nepavyko įrodyti 
savo aukštesnio "rango", di
desnių gabumų. Tad ir jų pasi
baigusį dialogą reikėtų laikyti 
1:1. 

Su laišku laikraščiui pran
cūzas davė piršto atspaudą, 
įrašydamas šiuos sakinius: 
"Tikiu į Kalėdų senelį. Links
mų Kalėdų ir laimingų N. Me
tų". Priešingai anglui, lau-
kiančiams Brazilijos paso, 
Spaggiari jaučia Prancūzijos 
ilgesį. J i s dar nori atgauti da
lį brangenybių, kurias nuo jo 
"nusuko" bendros vagystės 
sėbrai. Anglas šaltai atsakė: 
"Tu būsi žuvęs". Dėk galutinį 
tašką, užmiršdamas savo šak
nis". 

P a l a i m i n t a s tas , kuris 
neturėdamas ko pasakyti, 
,susilaiko tai patvirtinti žo
džiu. 

G Elliot 

— Kažkas anądien mane 
paklausė- „Ar jūs socialinės 
globos darbuotojos?" Aš pasa
kiau: „Ne". „Ar jūs slaugės?" 
Pasakiau: „Ne". „Ar jūs moky
tojos?*4 Pasakiau: „Ne". ..Tai 
kas jūs?" Aš pasakiau: „Mes 
pasaulyje apmąstančiosios". 

Na, jie norėjo daugiau sužinoti 
apie mus. Pasakiau: „Kada iš 
tikro meldžiamės darbui, jį 
atliekame su Jėzumi, dėl 
Jėzaus ir Jėzui, liesdamos Jį 
dvidešimt keturias valandas 
perdien". 

Motina Teresė 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 

Jis gauna lietuvių kalbos pamokas, keletą 
pamokų lotynų kalbos žemesnėse klasėse ir VII-VIII 
kl. Rusijos vidaus santvarkos teisę. Grąžintos ir turė
tos knygininko pareigos. Viso pradžioje susidaro apie 
750 rub. metinės algos, vėliau — 900. Atitrukdamas 
tarpais dar dėsto lietuvių kalbą mergaičių „Žiburio" 
progimnazijoje ir Beverniūtės rusiškoje mergaičių 
gimnazijoje. 

Šio laikotarpio Kriaučiūno darbą kai kas apibū
dina buvusį atsargesnį, jį patį mažiau ugningą, 
neturintį auklėtiniams pirmykštės įtakos. Tačiau 
kone visi liudijimai nei jo atšalimo, nei atbukimo 
žymių neparodo, c tik didesnį atsargumą. Buvęs 
baustas (atleidimu iš pareigų), dabar, savo gyvenimo 
antroje pusėje, pagrįstai galėjo bijoti ir vėl netekti 
jaunųjų klausytojų ir lietuvybei skelbti tokio pato
gaus ploto. O perriedėję (1904-06) įvykiai irgi atnešę 
savo dalį- Grąžintoji spauda jau kovos laimėtoji dalis, 
kiek atleidusi mokytojo įtampą ir įgalinusi taupiau 
naudoti energiją, teikė didesnių vilčių atgauti laisvę. 
Bendras tautinis sąjūdis ir kultūrinė veikla žengė vis 
tvirtesniu žingsniu. Mokiniai matė, girdėjo, žinojo ir 
žino daugiau į savo mokytoją panašių. Dabar ne vien 
Kriaučiūną puošė kovotojo, apaštalo, kankinio vaini
kas — buvo išryškėjusių ir daugiau tos gimnazijos ir 
paties Kriaučiūno mokinių, lygiavusių ir lygiuojan
čių į Kriaučiūno asmenį. 

Pasikeitus lietuvių kalbos teisinei pusei ir tauty
bės idėjų kėlimui išsiplėtus, prie gimnazijos knygyno 
sudaro lietuvių kalbos pamokoms ir skaitymui lietu
viškos raštijos skyrių. Atsiranda jame vis naujų 

leidinių, žinoma cenzūros leistų. Bet Kriaučiūno 
nuomone jų nepakanka būti visiškai sotiems. Dar ne 
visi spėję įprasti pirktis knygą ar išsirašyti laikraštį: 
reikia ne tik visas spaudos naujoves įsigyti, bet ir 
kitiems dovanoti, mokinius apdalinti. Dar vis 
atsiranda vienas kitas nepasitikintis: ar jau iš tikrųjų 
leidžiama, ar nepaklius į bėdą. Todėl Kriaučiūno 
nuosavi namukai mokiniams atviri. (Nepriklauso
mybės laikais P. Kriaučiūno g-vė 3 nr.). Jie dabar, 
kaip anuomet viešbutyje, tikras jaunimo ir lietu
vybės centras. Į atėjusius nuo sienos žvelgia 
paveikslas, Vytauto Didžiojo priesaika atkeršyti 
kryžiuočiams. Iš jo didelio knygyno mokiniai gauna 
skaityti visus lietuviškus leidinius nuo seniausių 
laikų iki dabartinių. Svetimomis kalbomis ir ver
timais pirmiausia įbrukami tie, kuriuose rašoma apie 
Lietuvą, ar šiaip idėjomis ar turiniu gali prisidėti prie 
tautinės sąmonės ir savigarbos grūdinimo. 

Apdalinami lietuviškais ska i t in ia i s ir 
prikraunami lyg akumuliatoriai, jėgos ypač vykstan
tieji atostogų. Parenka jiems knygas pagal amžių, 
paaiškindamas pagrindinę mintį, grožį, kalbos savy
bes. Pataria kurią knygą paskaityti kaimo jaunimui, 
vaikams, senimui. Duodamas knygas, neva užsirašo, 
bet užsirašymas toks skubotas, skersai išilgai 
sugriebtame lapelyje, kad vargu iš jo galėdavo susi
gaudyti kam ką davęs, kas grąžinęs, negrąžinęs. 

Ragindavo įsiklausyti ir įsijausti į gyvąją kalbą, 
užrašinėti žodžius, jų prasmę, įpareigodavo rinkti 
tautosaką, ją įsigilinti ir po atostogų atvežti. 
Ragindavo pažinti savo kraštą, gamtą išbraidyti 
„pasiraitojus kelnes, balas" — nebūti ponaičiais, 
padėti dirbti, draugauti su kaimo jaunimu, dalyvauti 
jų suėjimuose, pašokti, padainuoti, paaiškinti 
gyvenimo sunkumų priežastis. Pats kviečiamas daly
vaudavo ūkininkų pasisvečiavimuose, parapijų atlai
duose... 

Pamokos . Neatsisakydamas tautinio ir poli
tinio sąmoninimo. dabar daugiau skiria laiko kalbos 
mokslui, naudodamas ir Damijonaičio gramatiką. 
Bet ir pats susidarinėja kiekvienai pamokai schemą 

ir taisyklių lenteles, nuosekliau išdėsto, kiekvieną 
taisyklę pagrįsdamas gyvu, skambiu dažnai daug 
kam žinomu posakiu, pavyzdžiui: „Iš tun šiaudun 
nebus grūdun" — „Iš tų šiaudų nebus grūdų", ir 
daugeliu kitų, iki daba r išlikusių jo mokinių atmin
tyje. Visose klasėse, net VII-VIII rašomi diktantai ir 
visų bendrai čia pat taisomi. Tokiu būdu einama ir 
kartojama jo paties toji gramatika, kuriai parašyti 
rinko medžiagą, bet ir dabar neturėjo laiko ir 
neparašė. 

J i s nepaliauja pylęs iš atminties visokeriopas 
žinias iš Lietuvos praeities, krašto pažinimo, gamtos, 
kalbos turtingumo, grožio, griebdamas mokinius už 
pavartotas svetimybes, „barbarizmus". Paaiškina, 
kodėl svetimybės vadinamos „barbarizmas", jiems 
pakeisti paduodamas gyvą lietuvišką žodį ar savo 
paties padarytą naujadarą, kartais ne visai 
atitinkantį kalbos reikalavimus. Mokiniai stebėda
vosi jo atmintimi ir žinių aruodo gilumu. Būdamas 
gyvo būdo, skubėdamas kuo daugiausia žinių 
paskleisti, ką rašęs lentoje, nespėjęs nutverti kempi
nės, nutrindavo delnu. Juo pabraukęs ilgą, plačią 
barzdą, išsikreiduodavo ir krūtinę. Bet mokiniams tai 
juoko nesukeldavo: jie, tylėdami, paskandinti pasako
jimų turinyje ir vaizduose, klausydavo. Cia trum
pai atpasakojame vieną to meto Kriaučiūno pamoką 
iš V. Žemaičio atsiminimų. Užsukęs į lietuvių kalbos 
pamoką Benediktovas, rado Kriaučiūną karštai ką 
pasakojantį. Direktoriui paaiškino, kad ši pamoka 
apie gamtos garsų atsiliepimą lietuvių kalboje. Ir 
pradėjo deklamuoti „Anykščių Šilelio" garsus, dar 
savo pridėdamas, taip, kad sukūrė tokią jų skambe
sio muziką, jog ne tik mokiniai, bet ir dir. klausėsi lyg 
užburtas. Pasibaigus pamokai, kalbos muzikai, dir. 
spaude mokytojui ranką, dėkodamas už suteiktą 
malonumą išklausyti tokios nepaprastos pamokos. 
Rusiškai pažodžiui: „Blagadariu vas , Petr Kazimyro-
vič za takoję udavalstvne vyslušat vaš izlgaremij 
urok". Mokiniai pasijuto kaip ant žirgų susodinti. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. sausio mėn. 18 d. Į skelbia išvirkščią tiesą apie kapi-, los tėvynės išniekinimo tironija, 

NAUJAS ŽMOGUS - NAUJIEMS METAMS 
Prieš kelias dienas jau išmušė i dar kartą nuoširdžiausias ačiū 

paskutinioji 1981 metu valanda, j jums, sesės ir broliai lietuviai-
Ta i metai, kuriu laiko tėkmėje 
ugningiau ruseno vikis kovoje su 
tironija ir smurtu, metai, kuriuo
se, deja, daug fcur sielvartas ir 
kančios vargino žmones, rikiuo
dami į benamiu politiniu ir eko
nominiu pabėgėlių eiles. Tai pa-

Platesniu mastu ir organizuo
tai jūs čia Amerikoje šalpos ir vi
sokį nesusijusį su bizniu huma
nistinį darbą galite dirbti tik 
Amerikos aukščiausiu laisvės ide
alų, įtvirtintu šalies konstituci
joje, Senato ir Kongreso progra-

lietė ir lietuvių tautą pavergto- į m 0 s e , kiekvienos demokratišku 
rinkimu keliu ateinančios partinės 
administracijos praktiškje veik
loje dėka. 

1. 

je tėvynėje ir gyvenančius Suval 
kų Trikampyje ir kitur Lenkijoje. 

Nesitaikstanti su tėvynės pa
vergimu lietuvių išeivija, Čia 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir kituose kraštuose, puoselėja 
broliškos pagalbos dvasią. Sio hu
maniško nusiteikimo išraiška — 
ekonominė parama giminėms pa
vergtoje tėvynėje ir Lenkijoje', ap
mokant plėšikiškai didelius So
vietų muitus. Šie didžiuliai muitai 
yra mūsų išeivių ekonominio 
žlugdymo ir Amerikos aukšto gy
venimo lygio menkinimo siste
mos dalis. Ta i nieko bendro netu
ri su įprastine muitų politika- So
vietai patys plėšia, patys šaukia, 
kad daugumai Amerikos lietuvių 
siuntiniai yra sunki našta ir to
dėl amžinų nepriteklių Sovietuo
se pavergtiems, neva gerai gyve
nantiems lietuviams nedera jų 
prašyti. Iš to išplaukia dar viena 
svarbi išvada, kad Amerikos vi
suomenė plačiai puoselėja labda
rybę ir humanizmą, o sovietai vi
saip šį veikimą trypia ir žlugdo. 
Sovietų paradinis socialinis tri
umfas turi tikslą paneigti labda
rybės pačią idėją ir įpiršti mintį, 
Vata pavergtos tautos žmonėms 
nelaimės metų visai nebuvo. Anot 
Sovietų, fiziškai ir dvasiškai pa
laužtais vakar dienos tremtiniais 
ir kaliniais, kurių pensijos daž
niausiai visai mažos, kaip ir da
bartinių kalinių šeimoms, rūpin
tis nedera, net nevalia, kai 'ku
riais atvejais tiesiog pavojinga. 

Amerikos lietuviai, atmetę šį 
antihumanišką Sovietų nusista
tymą ir ardomąją veiklą, yra se
niai įsisteigę veiksmingą visuo
meninę organizaciją — Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondą 
(BALFą) ir pagal galimybes jį 
remia. Dabartinė fondo pirmi
ninkė Marija Rudienė, visokerio
pai padedant jos vyrui inžinieriui 
Antanui Rudžiui, vadovaudama 
nuo 1972 metų, šios organizaci
jos darbą žymiai pagerino ir iš
plėtė, nustatant jos veiklą pagal 
Amerikos teisinę tvarką ir įtrau
kiant BALFą i tarptautinių šal
pos organizacijų sąrašą. 

Dabar Amerikoje gyvenančių j j * 
Šelptinų lietuvių Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos fondas Į g* 
turi mažai, nes čia pragyvenimo 
lygis, kaip jau minėjau, yra aukš-' 
tas. Man, kaip naujausiam gavu
siam politinę globą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse lietuviui, 
Bendrojo Amerikos Lietuvių šal
pos fondo moralinę reikšmę, ly
giai kaip ir ekonomišką, buvo 
proga labai giliai, sakyčiau, iki 
graudulio, pajusti. Didelis, dide
lis ačiū visiems BALFo, taip pat 
asmeniškai mano, rėmėjams. Kaip 
dauguma žinote, atsidūriau di
džiulėje gyvenimo kryžkelėje. Pa
švęstas pavergtai Lietuvai mano 
darbas okupacijos sąlygomis ma
nyje prarado prasmę. Pasiekto 
mokslo diplomai, profesinis pri
pažinimas ir apdovanojimai ne
teko jokios reikšmės, nes nenu
lenkę okupacijai galvos žmonės 
pagal mano asmenišką gyvenimo 
patirtį žlugdomi nuolatos ir be 
išimčių, pagaliau klastingiausiu 
būdu naikinami sistemingai. At
sidūręs šioje kraupioje kryžkelė
je, aš būčiau tikrai žuvęs. Taigi 

talo grobuonių fondus, skiriamus 
darbo žmonėms dar labiau iš
naudot i . Tokia yra socialkolonia-
lizmo etika, apiplėšiant! tautas 
jų pavergimui įtvirtinti ir totali
n i am apsiginklavimui plėsti. Pa
vyzdžiui, Lietuvoje ne kartą bu
vo bandyta įsteigti Gamtos ap
saugos fondą, Kultūros pamink
lų apsaugos fondą, bet visos pa
stangos nuėjo niekais. Pagaliau 
nenorom buvo leista kai kurioms 
ūkinėms organizacijoms būti mi 
nėtų draugijų nariais. Tačiau dėl 

užtikrintai teikiantiems politinę 
globą ir pagalbą net pasaulio kraš
te atsidūrusiems lietuviams. 

Taigi Naujųjų Metų proga nuo
širdžiausiai sveikinu Amerikos lie
tuvius, linkėdamas jiems laimės 
ir geriausios sėkmės, iškeliant 
JAV politinėse sferose Lietuvos 
laisvės bylą, taip pat sovietų plė
šikavimus šalpos baruose, sie
kiančius Amerikos ir jos gyveni
mo lygio nuvertinimo. Broliams 
lietuviams pavergtoje tėvynėje ir 
Sibire linkėdamas giedresnės atei 

padarytų skurdžių įnašų virš ko- j nančių metų dangaus mėlynės, 

Jūsų aukos, didelės ir mažos, 
Amerikoje gali būti ir dažniau-
sisi yra atskaitomos nuo jūsų pa
jamų metinės sumos. Tai reiškia, 
kad jūs aukodami galite sumažin
ti savo uždarbio mokesčius vals
tybei. Tai reiškia, kad valstybė 
tokio pobūdžio asmenybės veiki
mą toleruoja ir skatina, taigi su 

j lūkiu ir įmonių vadovų galvų vi-
i suomet kybojo tarnybinių nema-
| l onumų grasa, kol tokio finansa

vimo galimybės buvo stipriai ap
karpytos ir galiausiai, berods, vi
sai panaikintos. 

Žvelgdamas į tuos principinius 
aukų ir šalpos skirtumus tarp 
valstybių, vis labiau suvokiu 
Ameriką kaip asmenybės dide
lių galimybių kraš:ą, o Lietuvos 

Įteikia galimybę aukoti ir pačiam j okupantą — kaip didžiausią epo 
savo nuožiūra susimažinti valsty 
binius mokesčius. Tai negirdėta 
Eurazijos socialkolonializmo im
perijoje galimybė, kuri stropiai 
saugoma, kad nepatektų į paverg
tų tautų ausis. N ė vienas grįžęs 
iš Amerikos Sovietų komunistas 
(ne komunistai po Ameriką be
veik nevažinėja!) niekados nepa
sakė šios tiesos apie Ameriką. Jie 

chos etninių moralinių vertybių 
menkystę. 

Pagarba Amerikai ir jos kons
titucinėms vertybėms, kurias ta ip 
įnirtingai ir nesėkmingai sten
giasi paneigto tironiškoji ideolo
gija, pagarba Bendrajam Ameri
kos Lietuvių šalpos fondui, jo va
dovybei, akylai budintiems grum
tynėse su užsisklendusią paverg-

neabejodamas viliuosi, kad Ame 
rikos lietuviai ateityje ryžtingiau
siai išties pagalbos ranką varge 
ir nelaimėje esantiems broliams. 

Dr. Kazys Ėringis 

BAJORAIČIU PUNŠAS 

Paimu 3 stiklines vandens, už
virinu, supilu svarą cukraus. Vir . 
dama pilu 0,5 butelio gero romo 
ir 3 kartus užvirinu. Atšaldžiusi 
į gėrimą supilu vienos didelės 
citrinos sunką. 

Jeigu laukiu "bajorų", — pun
šą dar "paspirituoju". O jeigu at
eina kokie pašlemėkai, tai išge
ria ir "nespirituotą". 

Z. Kasputienė iš Masčio fabriko 
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RADIJO PROGRAMA 
N A U J A S L A I K A S 

Seniausia Lietuvių Radk programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WLYN. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 

8:00 iki 8:30 valandos ryto. 
Pradedant vasario 7 d., sekmadieny. 

1 CLASSIFIED ADS 

SIUNTINIAI { LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

\LUZ'vSivAS. 4033 Archer Avenue, 
Chicago Iii. «Oti3J, tei. 927-5980 

1958 m. (B. Pūkeleviciūitė) pa
statė B. Sruogos istorinę kroniką 
Milž ino paunksmę. P a s t a r a j a m e j turėsime programą du kartu sekma-
pastatyme pažymėtina didelė dra
minė jėga, spalvinga mizansce-
nuotė ir sodrūs vaidmenų pieši
niai, atsisakant realistinio me
džiagos traktavimo ir atremiant j ka, dainos ir Magdutės pasaka. Šią 
spektaklio dinamiką į paties ei- j programą veda Steponas ir Valentina 

Muzrki- , Minkai. Biznio reikalais kreiptis į Bal

žienais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir 
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą 
pačią stotį WLYN 1360 banga AM 
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių 
žinių santrauka ir komentarai, muzi 
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M. A. Š I M K U S 
INCOMK "AX SEHV1CK 

NOTAUY PUBLIC 
4259 S. Maplewooc, tei. 254-7450 
Taip pai daromi VEKTIMAI. 
GIMIMU iškvietimai, pildomi 
PI LIKT Y B ES PRAŠYMAI Ir 

•cttokle blankai. 
iiiitmTmirmutnniiitiiiiLuiiiiiiiiiiiiiii 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St — Tei. 436-7878 

imimiMiuiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
is ;nf;sų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 VV. 69th S i . Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUVft 
TeL — 925-2737 

HuotO Žodžio ekspresi ją . _ - , ^ - . Vvtautas Valartinas 
«;~ «>»«« ,v n ^ t i n i n Ivrinir. tie Florists-gėlių bei dovanų krautuvę, vytautas vaiantinas 
nio ntmo ir poetinio - oyr mo £ ZSZy, So. Boston, MasI I "•""•""""""Hlimuuilimuilliiiliinill 
elemento ąk^centavimas spektak- ( Q 2 1 2 7 ^ ^ ^ ^ T e n 
lyje yra būdingiausi Pukeleviciu-, g a u n a m a s d i e n r a š t i s "Draugas" ir ra-
tes režisūros bruožai. ) S i t e ^ g į dj<įelj pasirinkimą lietuviš-

(iš Lietuvių Enciklopedijos) < kų knygų. 
t-->M>Hl!t|HHt':"C'.lt>^!!>!či<l>(i!UUt:!i< 

KNYGŲ M Y L Ė T O J A M S 
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S O P ' r H E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

Stotis WOPA 1490 AM 

Transliojama is nuosavos studijo 
Marquette Pke.. vedėja Aldona Daukus 

7159 So. Maplewood A ve., 
Chicago, IL 60629 

Tei. — 778-1543 

imimnmiimiiiii imu 

Gantas nedidėto kiekis " N i d o s " OteMų knygų : 

PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMT
METIS 1918-1928. P a r a š ė : P . Kl imas , K. P . Kemėžis, 
J. Purickis, J . Savicku*, M. Yčas . 1955 m., 174 psl. 
Kaina $3.30 
DEL MŪSŲ SOSTINES. Mykolas Biržiška ( B Vil
niaus darbo atsiminimų). 1962 m. 246 psl. K a i n a $4.40 
DEL MŪSŲ SOSTINES. V i k t o r a s Biržiška. (Neužgi
jusios žaizdos). 1967 m. 312 ps l . Ka ina . . . $ 4 4 0 
SENASIS VILNIAUS UNTVERSITETAS. Mykolas 
Birž iška (Vardų ir veikalų a t r a n k a ) 1955 m. 178 psl. 
Kaina $3.30 
LIETUVIŲ MITOLOGIŠKOS SAKMES. Jonas Ba lys 
1956 m, 192 psl. Kaina $3.30 
SNIEGO PLATUMOS. Novelės, Albinas Baranaus 
kas. 1955 m. 274 psl. Ka ina $3.30 
DU MEDINIAI IR TRYS G E L E Ž I N I A I KRYŽIAL 
Antanas Šukys. (Atsiminimai i š Lie tuvos Nepriklau
somybės kovų 1919-1921 m e t a i s ) . 1964 m. 376 psl. 
Kaina $4.40 
KARALIŠKA DIENA. Kaz imie ras Barėnas . Novelės. 
1957 m. 254 psl. Kaina $3.30 

9. TAIKA ATEINA I SLĖNĮ. I r e n a Joerg . Romanas . 
1957 m 138 psl. Kaina $2.30 
MANOJI DZŪKIJA. Jonas Miškinis . Atsiminimai. 
1966 m 192 psl. Kaina $3.30 
ŽEMAIČIO ŠNEKOS I d. I g n a s Končius. 1961 m. 
285 psl. Kaina $4.40 
ŽEMAIČIO ŠNEKOS n d. I g n a s Končius. 1961 m. 
240 psl. Kaina $4.40 
KAIMIETIŠKOJI PSALME. R o m a n a s . FeUx T immer -
manas. 1957 m. 190 psl. K a i n a $3.30 
VIKTUTĖ. Šatrijos Ragana , Apysaka . 1964 m. 144 
psl. Kaina $2.20 
INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. A n t a n a s Tulys . 
1980 m, 178 psl. Kaina $6.60 

16. POLITINE SĄMONE L I E T U V O J E ER J O J E ATSI
SPINDINČIOS KRAŠTO A T E I T I E S VIZIJOS. Alek
sandras Štromas su Tomo Venclovos komentara i s . 
1980 m, 100 psl. Kaina $2.20 

17. GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI. RAUDONAJA
ME PETRAPILIO P R A G A R E 1918-1920. Prof. Vik
toras Biržiška 1980 m. 110 p s l . Ka ina . . . . $5.50 

18. GROŽVYLES MEILĖ. A p s a k y m a i ir apybraižos. Pet
ronėlė Orentaitė. 1955 m. 166 psl. Ka ina . . . $2.20 

19. PRISIMINIMŲ F R A G M E N T A I . Kazys Musteikis. 
1970 m. 126 psl. Kaina $2.50 
SU MINIJA Į BALTIJĄ. Ats imin imai I d. 1962 m. 
210 psl. Kaina $3.30 
ŠVIESA L A N G E Romanas . Juozas Kral ikauskas . 
1960 m. 248 psl Ka ina $4.40 
MILŽINŲ RUNGTYNĖSE. Ats iminimai . 1940-1944. 
Mykolas Vaitkus 1972 m. 204 psl. Ka ina . 

>3. NEPRIKLAUSOMYBES S A U L Ė J . Ats iminimai 1918 
—1940. Mykolas Vai tkus . 1968 m. 278 psl. (V to
mas I dal is) . Kaina 

24. NEPRIKLAUSOMYBĖS S A U L Ė J . Ats imin imai 1918 
—1940. Mykolas Vaitkus. V I t omas I I d. 278 psl. 
1968 m. Kaina $4.40 

25. DAUBIŠKES INTELIGENTAI . Romanas I t Pet ro
nėlė Orentaitė. 1962 m. 172 psl . Ka ina . . . . $4.40 
DAUBIŠKES INTELIGENTAI . Romanas n t . Pe t ro
nėlė Orentaitė. 1962 m. 173 psl . Ka ina . . . . $4.00 
SMILGOS. Apsakymai. A. Giedr ius . 1969 m. 204 

psl. Kaina $4.40 
KARNAVALO AIKŠTĖJE Novelės. Juozas šva i s tas . 
1972 m. 284 ps l Kaina $5.00 
PRISIKĖLIMAS. Romanas . Alė Rū ta . 1968 m. 206 
psl. Kaina $4.40 

31. ILGOJI NAKTIS. Novelės. Algi rdas Landsbergis . 
1956 m. 176 psl. Kaina $4.40 

. % » • • - • • i 
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27. 

28. 

29. 

32. GEORGIKOS. Publi jus Vergilijus Maronas. Vertė dr. 
A. R u k š a 1975 m. 428 psl. Kaina $6.50 

33. TŪBOTO-GAIDŽIO-METAL Kazimieras Barėnas. 
1969 m. 438 psl. Kaina $3.50 

34. ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas. Juozas Kruminas . 1963 
m. 368 psl. Kaina $5.20 

35. TAIKOS RYTAS. Novelių rinkinys. J u r g i s Gliauda. 
1972 m. 230 psl. Kaina $4.40 

36. LAIMES IEŠKOTOJAL Novelės, I rena Joerg. 1982 
m. 262 psl. Kaina $3.30 

37. VILNIAUS RŪBAS. Romanas. Petr . Tarulis . 1965 
m 496 psl. Kaina $5.50 

40. P E R GIEDRA ER AUDRĄ. Atsiminimai 1909-1918. 
Mykolas Vaitkus. 272 psl. Kaina $4.40 

4 1 . MELFORDO GATVĖS ELEGIJOS. J o n a s Aistis. 200 
psl. Kaina $4.40 

42. NUSKANDINTAS ŽIEDAS. Novelės. Juozas Titinis. 
200 psl. 1970 m . Kaina . . . . . . . $3.30 

43 . BĖGIAI. Novelės. Kazys Almenas. 120 psl. 1965. -
m. Kaina $4.40 

44. PAŠIURPO MANO VELNIAS. Novelės. Liudas Do
vydėnas. 235 psl. 1974 m Kaina $3.30 

45. DANGUS DEBESYSE. Autoriaus išgyvenimai 1918-
1919 m. Juozas švais tas . 325 psl. 1967 m. Kaina $5.50 

46. PURIENOS PO VANDENIU. Dykaduonio pasakoji- S f - K 
mai. Pulgis Andriušis 158 psl. 1963 m. KaJ-^ 

47. JAUNOJI L I E T U V A Poema Maironis. 118 psl. 
1963 m Kaina $3.30 

49. BAŠKOM'OS LTRPSNCS. Ir torinis buit ies «*WB«aa3 
Fabijonas Neveravičius. 1 d. 287 psl. 1959 m. Kaina $4.40 \ 

50. BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas. 
Fabijonas Neveravičius. Et d. 320 psl. Kaina . . $4.40 

5 1 . SUŽALOTIEJI. Romanas. Antanas Rūkas . 246 psl. 
1958 m. Kaina $4.40 

52. PAGUODA. AMmirksnių kronikos. I d. Bronys Rai
la. 428 psl. 1974 m Kaina . $4.40 

53. PAGUODA. Akimirksnių kronikos. U d. Bronys Rai
l a 374 psl. 1974 m. Kaina $4.40 

54. PAGUODA. Akimirksnių kronikos, m d. Bronys 
R a i l a 387 psl. 1975 m. Kaina $5.50 

55. PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE. M. M. Myko
laitytė - Slavėnienė. 448 psl. 1977 m. Kaina . . $8.80 

56. PIRMOJI PRADALGE. Literatūros metraš t is . Red. K. 
Barėnas. 374 psl. 1965 m. $6.60 

57. ANTROJI PRADALGE. Literatūros metraš t is . Red. K 
Barėnas. 446 psl. 1965 m $6.60 

58. TREČIOJI PRADALGE. l i t e ra tū ros metrašt is . Red. K. 
Barėnnas. 414 psl. 1966 m $ 6 J 6 0 

59. KETRIRTOJI PRADALGĖ. Li te ra tūros metraštis. 
Red. K. Barėnas . 384 psl. 1967 m $6.60 

60. PENKTOJI PRADALGE. Ute ra tū ros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 412 psl. 1968 m, $6.60 

61 . ŠEŠTOJI PRADALGE. Literatūros metrašt is . Red. K 
Barėnas. 400 psl. 1969 m $6.60 

62. SEPTINTOJI PRADALGĖ. Li tera tūros metraštis. Red. 
K, Barėnas. 464 psl. 1971 m $5.00 

63. AŠTUNTOJI PRADALGĖ. Li teratūros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 412 psl. 1972 m $5.00 

64. DEVINTOJI PRADALGĖ. Li tera tūros metraštis. Red. 
K. Barei**. 392 psl. 1976 m. $8.50 

65. DEŠIMTOJI PRADALGĖ. Li teratūros metraštis . Red. 
K. Barėnas. 482 psl. 1980 m. $12.80 

66. SAUJA DERLIAUS. Skaitymai augantiems ir suaugu
siems. Paruošė K. Barėnas. 558 psl. 1957 m. . . $11.00 

56. NEMUNAS T E K A P E R ATLANTA, Novelės. Vy
tautas Alantas . 264 psl. Kaina $4.40 

57. TOIIMŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI. Ava Sandargienė. 342 
psl. 1976. Kaina $7.40 

V A L O M E 
KŪLIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių, grindis. 

BUBNYS 
Tei — RE 7-5168 
• • » • • • • » » « « m m * • - • • • • m • • i 

niniirrnTTTmiHHU.iiiiHiiiiimiiiiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimą*-

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie A ve. — 778-2238 

*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUUUIIIMI 

D Ė M E S I O 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
- Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 S t , tei. 776-1486 
siimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuiH 
iiiiHiisiiiiriiiiiHiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vas ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
•liHIlIlIlUllllllllllilMIUJlilUlUlUUUIlUilI 

M O V I N G 
į STRĖNAS perkraus to baldus ir 
; kitus daiktus. I r iš toli miesto lei-

d : !ai i t nilna apdrauda. 
I Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — H A 5-8063 

miHiiuiiiiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiiiiiiuiiimeiii 

A. V I L I M A S 
M O Y I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tei. 376- 1882 a r b a 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiuiiimiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdroudą nuo ugnies ir automo-
i>ili<» pas mus. 

LIETUVIAI SIBIRE 
Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, s u gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun . J. Pruns-
kis , iliustravo dail. J . Strungys, 
apipavidalino dail. P . Aleksa ir 
dail . V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Biblioteka. 216 psl., 
ka ina $21.80, su persiuntimu. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, tflfS W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Ulinois gyv. dar prideda $1.40 
valstijos mokesčio. 

iiiiiiitiiuiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiuuiiii 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTfc 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoro*. M K 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėi įoo 
mių vietovių aprašymo ir dėl jo» 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
.ovemis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.85. Galin:a ją įsigyti 
"Drauge". 
iiiiimimiiiiiimiiiiimiiiiHiiimimiiiiiiii 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 »/2 West 9oth S t ree t 

Telef. GA 4-8634 

FELIKSAS B R E M E R I S 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu i Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3 48. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 

THE FORTY YEARS 
OF O A R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaiiaora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas Bnlevičras 
Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 63 S t , 

Chicago, fll. 60629 
Miiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

Ulllimillllflllllllll!lll!!lllfiii!ii!!*imilHII 

Užsakymus 
adresu. 

siusti "DRAUGO" 

Užsakymus s iųs t i : "DRAUGAS", 4545 W. 63rd S t , Chica
go, DU. 60629. 

Pastaba: Užsakant knygas per paš tą — pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite — gavę sąskaitą. Sį sąrašą išsikirpkite ir pasi
laikykite. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ R f Š I U STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdra >s*i 

skambinkit* 
ARVVDl I Klr I A 1 

TH.: 134-9655 arba 731-1717 

Remkite tuos biznierius, ku 

H? OreibUsl dien "Drauge" 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų m e n o festi
valyje Los Angeles , Ca. i r Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje N e w Yor-
ke. Tai puošni dail . POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX a m ž i a i 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis Įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

UIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIUUUUlllUUIllIlI 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worccster, Mass. 

MINĖSIME VASARIO 16 

kandidatu į valdybą sąrašą: K. 
Cėsna, J. Miliauskienė, Grigalaus-
kienė, F. Spirauskienė, K. Pra
puolenis, A. GrrgaJausikas, V. Pa-
jėda, E. Meilus, Sr. Ilgametis kuo
pos vicepirm. K. Prapuolenis sa
vo kandidatūrą atsiėmė. Artimiau
siu laiku valdyba pasiskirstys pa
reigomis. 

J -

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS 
IR PLB SEIMO ATSTOVŲ RINKIMAI 

kas šiam kiilniam tikslui. Pats pir
masis paaukojo 100 dol. 

Taip pat informavo apie buvu
sio Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos filmą, šis filmas yra is
torinis dokumentas, pagamintas 
Lietuviu Tautinės Sąjungos pa
stangomis ir lėšomis. 

Užbaigus visus reikalus pami
nėta Klaipėdos krašto atvadavi
mo 59 metų sukaktis. Prasmingą 
žodį šia proga tarė kuopos gar
bės šaulys K. Cėsna. 

Kuopos pirm. A Zenkus pa
dėkojo visiems už atsilankymą, 
darbo prezidiumui už darbą. Iš
nešus vėliavas, buvo sugiedotas 

Draugaut i su pa t in tama m o 
terimi ir j o s neliesti y r a t a ip 
sunku, ka ip eiti per ugnį ir ne
nusideginti kojų. 

iiiiiiiriiiiiiitHiiiiimiiiimmtiiitiitmHui 

Lietuvos atsiraairaai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! . 

Kas šeštadieni iš WKVD Stotie* 
Xew Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro. 
97.9 meg. FM. Taippat klausykit** 
"Music of Litbuania" programos ka* 
trečiadienį, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt. DR. JOKOBAS STUKAS 
234 Sunllt Drivt 

VVatchung, N. J. 07060 
TeL — (201) 753-56M 

Worcesterio Lietuvių organiza
cijų taryba Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 64 metų su
kakties minėjimą Worcesteryje 
rengia vasario 14 d., —sekma
dienį. 11 vai . ryto Aušros var
tų -parapijos bažnyčioje iškilmin
gos šv. Mišios už Lietuvą ir ken
čiančius lietuvius. Organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavo
mis, ir uniformomis. 

Tuojau po pamaldų visiems 
dalyviams parapijos salėje kavu
tė, kurią rengia Lietuvos Vyčių 
115 kuopa. 

Tą patį sekmadieni, 10 vai . ry
to, ta pačia intencija šv. Mišios 
bus aukojamos ir Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. 3 vai. p.p. 
minėjimas Maironio Parko salė
je. Pagrindinis kalbėtojas prof.A. 
Vasaitis iš Putnamo, Conn. Me
ninę dalį atliks šv. Kazimiero pa
rapijos vyrų choras, vadovauja
mas muz. Z. Snarsikio, akompa
nuojant vargonininkei O. Keršy-
tei ir tautinių šokių sambūris 
„Žaibas", vadovaujamas I. Mar
kevičienės ir N. Pranckevičienės. 

Tarybos valdyba prašo visus! Lietuvos himnas. 
— organizacijas ir atskirus asme
nis dalyvauti pamaldose, minėji
me ir įteikti auką Lietuvos lais
vinimo darbams. Aukos skiriamos 
pagal aukotojų pageidavimą: Lie
tuvių Bendruomenei, Vlikui ar 
Altai. Jas galima įteikti minėji
me ar pasiųsti Lietuvių organiza
cijų tarybos iždininkui Kostui Po-
dolskiui, 275 Massasoit Road, 
Wcrces ter / Mass. 

Po minėjimo, ten pat Mairo
nio Parke taryba rengia visiems 
vakarienę. Auka 5 dol. Bilietai 
gaunami pas valdybos nar ius ir 
organizacijų pirmininkus. 

Dalyvaukime visi, nes tai d ie
na, kada renkamės sustiprinti ko-

_vos-ryžtą prieš mūsų tėvynės Lie
tuvos pavergėją. Tęskime tą kovą 
vieningai. Lietuvos sūnų pralietas 
kraujas už jos laisvę tesujungia 
visus vienybėn. 

J. 
.- . .SAULIŲ M E T I N I S 

SUSIRINKIMAS 

Sausio 9 d. Maironio Parko že
mutinėje salėje įvyko dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos metinis 
susirinkimas. Pradėtas iškilminga 
dalimi. Vadovavo kuopos pirm. 
A. Zerikus. Įnešus vėliavas, šau
liai atnaujino priesaiką. Pirmi
ninkas iškvietė kuopos garbės 
šaulį savanorį —kūrėją K Kriau
čiūną ir sesę I. Parulienę. Jie ap
dovanoti šaulių žvaigždės meda
liu. K. Kriaučiūnui prisegė Nau
josios Anglijos šaulių rinktinės 
pirm. inž. J. Stašaitis. Sesei I. 
Parulienei —Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos vicepirm. K 
Prapuolenis. Sudarytas darbo pre
zidiumas: pirmininkas —'kuopos 
garbės šaulys K. Cėsna, vicepirm. 
A. Šalkauskas ir sekretorė Janina 
Miliauskienė. Pirmininkas perskai
tė susirinkimo dienotvarkę, o sek
retorė — protokolą. Sekė prane
šimai kuopos pirmininko A. Zen-
kaus, vicepirmininkų K. Prapuo
leni© ir A. Grigalausko. Sekreto
rė E. <jorodeckienė negalėjo da
lyvauti; kuopos pirmininkas pa
tvirtino jos gražiai atliką darbą. 
Iždininkė F. Spirauskienė ir kul-
tūrinių reikalų vedėja*A. MasLke-
liūnienė prisiminė raštu. Buvo 
išklausyti pranešimai revizijos 
komisijos V. Ilgūno, sporto — 
šaudymo vadovo A. Šarkausko, 
paminklo priežiūros besirūpinan
čios I. Parulienės, vėliavnešio — 
V. Pajėdos ir E. Meilaus^'r. de
šimtmečio proga išleisto leidinė
lio. Visi pranešimai trumpi ir su
sirinkimo vienbalsiai priimti. 

Susirinkime dalyvavo ir Nau
josios Anglijos šaulių rinktinės 
pirm. inž. J. Stašaitis, kuris savo 
kalboje priminė, kad jo vieninte
lis troškimas yra, kad Nau j . Ang
lijos šaulių veikla klestėtų. 

šiais metais baigėsi dabartinės 
valdybos kadencija. Buvo renka
ma nauja. Pirmininkas A. Zenkus 
buvo vienbalsiai perrinktas. Su
sirinkimo pirmininkas perskaitė 

Lietuvos pasiuntinybės Wa-
shingtone pastatų atnaujinimui 
kuopa paskyrė 100 dol. K Čės- j N. J. 07644, tel. 201 — 472 
na sutiko iš visų šauliu rinkti au- į 6422. 

JAV LB-nės X-tosios tarybos ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vl-tojo seimo atstovų rinkimai 
vyks gegužės 8 — 17 dienomis. 
Vyriausia JAV LB X-sios tarybos 
ir Vl-tojo PLB seimo atstovų r in
kimų komisiją sudaro Kazys Jan
kūnas — pirmininkas, Vladas 
Audėnas, Emilija Jurevičienė, Ri
mas Bitėnas ir Viktoras Šeštokas. 
Vyr. komisijos adresas: K Jartkū-
nas, 82 Mac Arthur Ave., Lodi, 

Rinkimai bus pravedami pa
gal JAV LB-nės IX-sios tarybos 
IH-je sesijoje, įvykusioje 1981 m. 
spalio 24 — 25 d., Bostone, patai
sytas rinkimų taisykles, nutari
mus ir JAV LB krašto valdybos 
nurodymus bei instrukcijas. 

I X-tąją JAV LB tarybą, re
miantis LB tarybų nutarimais, bus 
renkama 60 tarybos narių, o į III-
jį PLB seimą, pagal PLB-ės val
dybos instrukcijas 45 JAV LB-ės 
jseimo atstovai. JAV LB-nės apy
gardose, remiantis IX-šios tarybos 
rinkimų balsavimo duomenimis, 
balsuojama ne daugiau kaip už 
žemiau nurodytą kandidatų skai
čių: 

sąrašai į PLB seimą turi būti pri
statyti ne vėliau kaip kovo 8-tą. 

IX-sios LB tarybos rinkimuose 
iš viso balsavo 8375 asmenys. Vi
siems truputį pasistengus, tą skai
čių lengvai galima padvigubinti. 
Krašto valdyba ragina visus jos 
organus laiku sudaryti rinkimų 
komisijas. Kandidatų į tarybą ar 
į seimą niekada netrūko, bet jie 
turi būti laiku pristatyti. Rinki
mų komisijos turėtų taip susitvar-

Birželio 14 d. jie (bolševikai) j 
ūmai pradėjo griebti iš namų i 
vyrus, moteris, vaikus, dažnai; 
juos a tski rdami nuo tėvų, vilk-1 
darni ligonius iš mirties patalo, j 
Daugumas neturėjo laiko nei j 
maisto a t sa rgos , ned šiltesnio j 
drabužio pasiimti, nei su gimi- j 
nėmis atsisveikinti. J i e Jbuvo j 
užrakinti žmonių prigrūstuose j 
gyvuliniuose vagonuose, be mai
sto, karš tomis dienomis be van
dens. Darbingi vyrai, a tskir t i 
nuo žmonų, vaikų, riedėjo viena 
kryptimi — į š iaurės vergų sto
vyklas, o moterys, vaikai, seniai 

DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. sausio mėn. 18 d. 

A. f A. ELENAI GIMBUTIENO 
mirus, jos sūnui Jurgiui ir Stasei Gimbu
tams, dukrai Aldonai Činikienei ir kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautę reiškia 
ir kartu liūdi 

KVIKLIŲ ŠEIMA 

kyti, kad būtų sudarytos kuo pri- i • paliegėliai — kitomis krypt i 
einamesnės sąlygos visiems bal- Į mis: į šiaure, pr ie leduotų L e t o s į 

žiočių, į miškus prie Baikalo eže- j 
ro, į Sibiro gilumą ? rba į smėlė- į | 
t as Kazachstano dykumas. 

savimui. Balsuoti yra kiekvieno 
lietuvio tautinė pareiga ir garbė. 
Gyvename demokratiškame kraš
te, kur kiekvieno piliečio balsas 
yra svarus, jeigu jis panaudoja
mas. Lietuvių Bendruomenė va
dovaujasi demokratiniais princi
pais ir jai vadovaujantys organai 
ar tai į tarybą ar atstovai į seimą, 
ar į apylinkių valdybas ateina 
rinkimų keliu. Pasinaudokite de
mokratija. Jeigu kas pasiūlys — 
neatsisakykime kandidatuoti ir 
stenkimės visi, kad kuo daugiau 
balsavimuose dalyvautų. 

Jonas Urbonas 
JAV LB k. v. vykdomasis 

vicepirmininkas( 

Bostono apygardoje, į tarybą 
Connecticut „ „ 
Floridos „ „ 
Michigano „ „ 
New Yorko „ „ 
New Jersey „ „ 
Oihio „ « 
Pietryčių „ 
Vakarų „ „ 
Vidurio Vakarų ,, I rajonas „ 

II rajonas „ 
III rajonas „ 

4, 
5, 
3, 
4, 
6, 
4, 
6, 
4, 
3, 

16, 
3, 
2, 

PLB seimą 

3 
2 

12 
2 
2 

Pirmuoju trėr .ūmu 1941 m. 
birželio vidury buvo išvežta 
daugiau kaip 35.000 žmonių. Jie 
buvo kal t i tuo , kad buvo dori 
lietuviai. 

V. Daugirdaitė-Sruogienė 
(Iš Lietuvos istorijos) 

Iš viso 60 

Šiuo metu yra sudaromos LB-
nės apygardų rinkimų komisijos, 
jos turėtų būti sudarytos iki va
sario 8-tos. Apylinkių rinkimų ko
misijos turėtų būti sudarytos iki 
kovo 8-tos. Kandidatų sąrašai bei 
kandidatų pristatymas, atskiri są-

iiiiiiiiiiiiiiHlimillllllliilliiiiiiiiiiifiiiiip' ras*1 i J A V ^ tarybą ir atskiri 

A. f A. 
Dr. KONRADUI KARNAUSKUI 

mirus, mielai p. Kaniauskienei ir dukrai 
Silvijai reiškiame nuoširdžia užuojauta, 

REGINA IR VYTAUTAS JUCHNEVIČIAI 

J is užsikniubia a n t stalo, an t 
laiško, i r verkia. J i s junta , kad 
ne ašaros krenta , ne, ta i raidės. 
Jis mato jas , mato žodžius — 
jie yra j a u t r ū s ir nuostabūs, 
karšt i ir švelnūs. Tas , kur is ra
šo, tur i būti prot ingas ir gražus, 
jis rašo kitaip, negu rašė laiš
kanešys. J is nekalba apie debe
sį, išdrikusi t a r s i plaukai, i r bi
tę, švelnią kaip blakstienos. J is 

Ą j rašė kadaise apie t au rę iš kadu
gio žiedo, apie t rapų džiaugs
mą, nusileidusį į pienės žiedą. 
Šitaip galėjo rašyt i kvailas ber
niokas Bet tas , kuris rašė ši
tuos nežinomus laiškus, turėjo 
mokėti pasakyt i stebuklingus žo
džius, jeigu dėl jų mergai tė me
lavo sužadėtiniui, dėl jų, gal būt, 
ėjo j pražūtį . 

45 

Vyras verkia, kada reikia, mo

ter is — kada nori. 
Nelė Mazalaitė 

( I š ApverBta Valtis) 

A. f A. ELENAI ČIGINSKIENEI 
m i r u s , 

didelio skausmo prislegtę dukrą Teresę ir 
žentą K. Adomavičius giliai užjaučiame ir 
liūdime. 

P. BABICKAS 
A. GLODAS 
L. ir E. JAKUBAUSKAI 
R. ir T. JAKUBAUSKAI 

A. ir R. KLIMAI 
P. ir R. MOLIAI 
B. ir G. NARAI 
J. ir M. PIPIRAI 

F 
K A I B T S A N A T O L I J U S 

PO DAMOKLO KARDU n DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SĄ-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį s u aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 

Chkago, EL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 40 et valstijos mokesčių. 
S, 

^iiiiiiimiiHiiiNiiiiiiiiiiiiiimfiniHiNiiiniHiiiifitmiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii^ 

I L A I S V Ė T A I P P A T 
I Į P A R E I G O J A | 
E Ar mes atliekame laisves pareigą aavo tautai? = 
= Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent j 
5 pridedami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių n erei- S 
s kes. išskyrus ui pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. = 

B R O N I U S K V I K L Y S 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
i-mas tomas. Teisių Vyskupija 

TelSių vyskupija yra i-as tomas ii LIETUVOS BA2NYCIŲ se
rijos leid£iamų knygų. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
palikti ateities kartoms galimai tikresnj ir neiskreipta, mūsų balnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietusių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nėms amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knyga jvadjje. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didebo formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu f??,M 

Utaakynas siųsti: 
DRAUGAS, tf+5 West 63rd St.} Chicago, IL 606Ž9 

Illinois gyventojai dar prideda $1 20 valstijos mokesčio. 

Wfc J 

A. t A. ELZBIETAI MOTIEJŪNIENE! 
Lietuvoje mirus, 

giliai užjaučiame Ateitininku Sendraugiu 
Sąjungos Centro Valdybos narį Jonę Mo
tiejūną ir jo šeimą. 

VALDYBOS NARIAI: '_ 
Prel. Petras Celieėius, Jonas Valukonis, 
Saulė Palubinskienė, Dalūė Polikaitienė 
Evangelina Kungienė 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S i r G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 -1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvfy Laidotuvių Dirtkftric A**ci»cl}o$ larlai 

JURGIS F. RUDMIft 
3119 SO. UTUANICA AVENUE TeL YArds 7-11JS-H 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) ir S0H0S 
2424 W. 6Sth STREET TeL REpubtfc 7-1213 
11028 Southwest Hlghway, Palos HHk, niinou T«L 974-44 ! • 

PETRAS BFELI0NAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayett* 3-S972 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1*11 

VASAITIS - BUTKUS 
144« SO. SOth AVE, CICERO, ELL. Tai OLympic 2-lSOa 

» • — M W M M I M W M I » » • « • • • • » • • » » » • • • • » • • • • • • » • • • • • » 

Klubas siunčia savo nariam* 
leidžiamas knygas. 

informacijas *pie nauia ii s ! 

UI $5.00 ar daugiau paimdami lietuvišku knygų per metua. 
mes galūne per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
VĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ.. UI tai mes gausime pasirinkti vi
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite prie pirmos progos: 
UCTUVaHHM KNYGOS KLUBUI 

tlIMI 

The Violations of Human Rights in 
Sovict Occupied Lithuania 

A report for 1979/80 
This report edited by 

DR. THOMAS REMETKIS 
Metraštis eile y ra devintas. Visus redagavo dr. Remei-

kis. Šiame leidinyje yra sukaupta naujausia dokumentacija 
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines 
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. ir t inka 
bent kokia proga. įteikti kaip dovaną, susipažinimui. 

Išleido The Lithuanian American Community 1981 m. 
Kaina su persiuntimu $9.25. Kietais viršeliai $11.50. 
Illinois gyv. da r prideda 56 e t valst i jos mokesčio. 
Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, tftf West 63rd Street, 
Chicago, &• 60629 
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| KRYŽELIAI ARKTIKOJE 1 
MATILDA MĖLI E N Ė E 

Suėmimas ir gyvenimas bolševikų rojuje = 

Matilda Strimaitytė-Mėlienė buvo su imta ir išvežta = 
1941 m. birželio 14 d. P o 15 metų baisaus išgyvenimo 5 
jai pavyko grįžti j Lietuvą i r pasiekti vaka rus . = 

Knygą išleido Vytau to Didžiojo Saulių Rinkt inė Chi- = 
cagoje 1981 ra. A t spaus ta " D r a u g o " spaus tuvėje . = 

Kaina su pers iun t imu $6.95 

Užsakymus s iųs t i : 

DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd Street, 
Chicago, IL 60699 

Illinois gyv. d a r pr ideda 36 et. vals t i jos mokesčio. 

tiiHiimiimiiuniiuuHnummiiiiimimitiiimiiiM.,1 
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MLAUGAf 39S2 m. sausio mėn. 18 d. 
— - - . ' - • - - • — | 

X I/oretto ligoninėj. 
kabintas motinos Mai 
paitės. šv. Kazimiere 
vienuolijos kūrėjos, 
las. Jis su iškilmėmis 
jant personaiui, buvo 
tas sausio 6 d., lyf 
jos 102-tam gimta 
minti, o taip pat ir d* 
vienuolijos įkūrimo ju 
minti tarnautojams 
niams. 

x "The Leader' 
Starke ir ftdaski 
kraštis, pereitu mei 
29 d., paskyrė -
sio Piežos žurnali 
keturių popiežių ap 
bartinių darbų aprt^ 

u? no a rkivyskupijos ir jos 
;!.>ę kunigai, ligi šiol ne

lems prisiųstų anketų. 
T..Hielsiant jas užpildyti 

;artu su fotografijomis pri-
aivos bažnyčių" kny-

rinL Gauta medžiaga 
lota minėto serijinio 

III-jam tomui. Rašyti 
Br. Kviklys, 5747 So. 

Ave., CJhicago, UI. 

Pautienytė, čikagiš-
is metais stambesne 

auka parėmusi "Lietu-
bažnyčių" veikalo Vilkaviš-
•••-.' -.kūpijos tomo leidimą ir 

įamžinusi savo mirusiųjų 
' •-: atrrinimą, šiomis dieno-

s paskyrė l i e t . Bibliotekos lei
dai dar 500 dolerių. Tuo bū-

; n asas pnrV-fi 1300 dole-
ji tapo didžiausia šios 

-ecenate. 

X Apie solisto Jono Vaznelio 
koncertus Australijoje mums 
rašo iš Melbourno: "Koncertai 
labai gerai pavyko. Gausiai su
sirinkusieji dalyviai žavėjosi jo 
dainavimu, o baigus dainuoti 
visi sustojo ir labai ilgai nuo
širdžiai plojo. Solistas buvo 
geroje formoje". 

X Zigmas Navickas, Chicago, 
UI., atsiuntė 10 dol. už kalėdi
nes korteles su prierašu: "Siun
čiu auką mielam "Draugui". 
Džiaugiuosi gaudamas jį regulia
riai kiekvieną dieną". Ačiū 
labai. 

x Atsiuntė po 5 dol. šie čika-
giškiai: Olga Kasperaitis, An
tanina Baleišis, Lucy Navickas, 
Povilas Urbonas, Zuzana Bren
cius, Pilypas Narutis, Jonas 
Motiejūnas, Adelė Duoblienė, 
Sophia Glezeris, S. Puodžiūnas, 
S. Mikaliukas, Peter Stankus, 
R. Kraivėnas, Olga Vaičaitis, Fi
lomena Černius, Stasys Vanagū-

;!uitė po 5 doL šie čika- į nas. Visiems ačiū. 
i: A. Verbickas, V. Vasi-

.7. šlapkauskas, Jonas X S. Masiulis, Mmhurst, UI., 

Randy Johnson, Ted Ryan ir Ray Bučinys iš Dayton, Ohio, vadovauja mo-
dernei plaukų šukavimo įstaigai — "Big Apple Mtnagerie", kuri savo pa
sirodymus turi visuose didžiuosiuose miestuose. Raimundas Bučmys yra lie
tuvio Ildefonso ir latves Janinos sūnus. Taip pat Ted Ryan motina yra 
lietuvė. 

MĖLI ARGENTINIEČIŲ LOS ESPERAMOS! 
Svečių iš P. Amerikos belaukiant 

jasi šia tvarka: Detroitas — 
vasario 27 d., šeštadienį, Cleve-
lande — vasario 28 d., sekma
dienį, San Francisco — kovo 6, 
šeštadienį, Los Angeles — kovo 
7, sekmadienį, St. Petersburg — 
kovo 10, trečiadienį. Dar tikrai 
nenustatyta, bet jei sąlygos leis, 
vasario 19 ar 20 pramatomas 
koncertas ir Omahos mieste. 

Solistams akompanuos Myko-
; las Drunga ir Raimonda Apei-
įkyt*. 

• 
Šias eilutes rašant, Chicagos 

miestas pergyvena rekordinius 
sio šimtmečio šalčius, o tolimie
ji Vakarai kapstosi iš negirdė
tų purvo liūčių. Viliamės, kad 
ligi svečių atvykimo atšils ir 
brangiųjų svečių nesušaldys. 

O mūsų, tikiu, nei šalčiai nei 
purvo griūtys nuo koncertų ne
atbaidys. Iki pasimatymo. 

J. t. 

1982-ji metai, kad ir temdo
mi ekonominių bei politinių rūš-

struota net trimis dic itasys Lukas Liudas į A 1 ^ 5 1 8 Banys, Blurnf ield Hills, j kanų, atrodo, nė kiek nestabdo 
traukomis, kuriose Casimira Jankauskas, S M i c h ' Silvestras Navickas, Hill- lietuviškųjų kultūrinių užmojų. 
Pieža, jo žmona Ora argis, Ona Stasiulienė, 
nos sesuo a. a. Cv Titenis, Rimas Bakai-
piežium Paulium '• ,_._5 Žitkus, Irena Truš-
toj — St. Pieža su V. .... Pranas Jurjonas. Vi
gais. Trečioje n s f 
Taip pat pažymėi 
dirbęs 36 metus 
kraščiuose, lankęs su !,'R- D - °- Genčių pro 

side, UI., Alfonsas Gerčys, Bei- Ir darbščioji PLB Kultūros rei-
leville, m., atsiuntė po 10 dol. į kalų komisija, kuri 1980 m. 
aukų įvairiomis progomis. Labai 
ačiū. 

X L. D. Kunigaikštienės Bi-
fia ir Vladas Būtėnai,! "*** draugijos centrinis Chica-

j gos skyrius per savo iždininkę 
G. Ivašauskienę atsiuntė laiške-arkivyskupu popiet ; - * "DrauguT' 20 d o l J ; „ ^ ^ ^ d o l a u k ą ^ 

žymius asmenis, dabar 
tekizmą studentus sav 
joje S t Pierre. Ind. 
žymėta, kad prikla 
viams vyčiams ir leidi'? 
tuvių katalikų dienraščio 
go" leidėjų direktorr 

-amai. Vladas Būtėnas yra ' 
itinis "Draugo" bendradar-

N'uoširdus ačiū. 

remti laisvojo pasaulio lietuvių 
1 dienraštį "Draugą". Linkime 

kultūriniame ištvermės Jūsų 
Alfonsas Pienius, Hot i darbe". Nuoširdus ačiū už pa-

igs, Ark., atsiuntė už ka- ramą ir linkėjimus. 
,vių 12 dol. 

dėkojame. 
auką. Labai 

X Antanas Buškus, St. Pe-
•rsšbarg Bet-cih, Fla., Rimas Ke-

X Kazimieras Motušis, Los 
Angeles, Cal., atsiuntė 20 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

X P . Alg is Raulinaitis, Bur-

x "Kova už gyvybę", t 
prieš abortus ištikima 
kusieji turės speci • . p ^ o s park, BĮ., Kazys 
šias ir atgailos dieną • .- . . , ^ ^ N > j d r . B . J.i 
A T^nVi-o^^ni «v , „ -D * n i bank, Cal., mums rašo: "Siunčiu 
a., penktadieni. V/yommg. Pa., A. Za-1 ! ' ~ ' , , , . 
ligoninėje, šv. Mišios fiį, £ * - , ^ at-Į 3*™J* * * *WV™™*™* 
vaL, j jas kviečiam, ; visa , , r - . t , į l 0 d o l . a u k ų ^ kalė-! U z 1 9 8 2 m e t u s " T a **** P 1 ^ 

ligoniai, i 

Šauniai pasirodė "parsisiųsdin
dama" į š . Amerikos žemyną 
Urugvajaus "Ąžuolyną" ir Ar
gentinos "Žibutes", pernai nu
skraidinusi Clevelando "Neriją" 
į Pietų pusrutulį, rašyt. A. 
Landsbergį j Europą bei prisi
dėjusi prie kitų mūsų kultūri
nio pasikeitimo projektų, šiuos 
metus vėl pradeda nauju skry-

na, kad ir pats "užsieniečių" 
atvykimo faktas sukelia pasi
didžiavimo jausmą, jog nesame 
vieni. Tą ypač pergyvena at-
vykstantieji — jiems tai lietu
viško ateigaivinimo šventė. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Stefanija Motušienė save 
vyrui Kazimierui Motušiui jo 8C 
metų gimtadienio sukakties pro
ga ruošia minėjimą sekmadienį 
sausio 31 d., 10:30 vai. ryte 
koncelebracinėrnis šv. Mišiomis 
Šv. Kazimiero lietuvių katalikų 
bažnyčioje, 2718 St. George St., 
Los Angeks 1 vai. bus banketas 
ir meninė programa Lietuvių 
Tautinių namų auditorijoje, 3356 
Glendale Blvd., Los Angeles, 
Calif., dalyvaujant giminėms iš 
Chicagos bei Californijos valsti
jos ir kviestiems svečiams iš 
įvairių vietovių. Banketo metu 
bus pagerbti solenizanto buvę 
Švėkšnos ir Tauragės gimnazijų 
mokiniai, šiandien tapę įžymiais 
mokslininkais, dvasiškiais ir vi
suomenininkais. 

Susipažinkime 

Sausio 18 d. 
1534 m. ispanas Francisco 

Pizarro įkūrė Limą, Peru. 
1788 m. pirmieji anglai įsikū

rė Australijoje, kur buvo steigia-
Valandėlei sustokime ir prie ma baudžiamoji kolonija, 

atvykstančiųjų svečių. 1904 m. gimė aktorius Cary 
Zuzana Valadkaitė de Lopez: Grant. 

(mezzosopranas), mums prisi- i 1963 m. Prancūzijos Charles j ? z o d i s ) 198\m- &*odbo 31 
mintina jau iš pirmojo PLJ . de Gaule valdžia reikalavo, kad 
kongreso meninės programos,; Didžiajai Britanijai nebūtų lei-
dairiininkės žingsnius pradėjo< džiama įstoti į Europos Bendrą-

— Liūto Griniaus, buv. Vliko 
vicepirmininko, "Lietuvių Die
nose" paskelbtą straipsnį, ku
ris puola Amerikos Baltų Lais
vės lygą, išvertė ir išspausdi
no estų laikraštis New Yorke 
"Vaba Eesti Sona" (Laisvas es-

1962 m. Argentinos lietuvių cen- j ją Rinką, 
džiu: vasario-kovo mėnesiais! t ro anramblyje Buenos Aires \ 1968 m JAV ir Sovietų Są-
komisijos rūpesčiu JAV sve-1 metropolijos Villa Lugano vie-| junga sutiko siekti branduo-
čiuosis du Argentinoje gyveną j tovėje, pasirodydama talentinga j linių ginklų apribojimo sutar-
tautiečiai — solistai Zuzana Va- I dainininke ir sparčiai tobulėd?.- •• ties. 
ladkaitė de Lopez 
Slančiauskas. 

ir Antanas 

gorinės personalas ir- I d ; r e s korteles ir kalendorių. La-
kurie gali dalyvauti. T; i '--^"ibai ačiū. 
narna su demonstracii'r. • v 

shingtone, D. C. x *»• Kryžmus ligoninės rė-
i mėjai rengia pietus ir muzikinį 

X Vyt. Aukštinams. Fort j pastatymą Candlelight Play-
Lauderdale, Fia., Tro; ; v iOUSe Summit priemiestyje. 
Motei savininkas, už r a į bus kovo 14 d., bet jau da-
karteles ir kalendra galima užsisakyti vietas pas 
20 dol. auką. Laba m r£mėjus ar pačioj li-

x Rimantas Pauliui - v ninėje. 
Dovmers Grove. UI., pratęsė x Balutė ir Stasys Geidžiai, 
prenumeratą ir pridėjo BeUeviBe, Mfch., per mūsų ben-
auką dienraščio pa : dradarbi Joną Urboną atsiuntė 

25 doi. r̂oką dienraščio paramai. 
bai ačiū. 

bai ačiū. 

X Dr. Aldona -rac, 
Oak Lawn, BĮ.. Pctr 
mas, Chicago, BL, atsiun 
10 dol. už kalėdines k> 
Labai ačiū. 

X Ona Bakait^iv-. P* 
UI., A. Knezėnienė. N 
Conn., atsiuntė po 7 
Br. Gudinskas, O 
Juozas Mackevičius, 
BĮ. — po 4 dol. Pc 
Petrauskas ir 
Visiems ačiū. 

į U 
x F. X. Skirmantas, Glenda-

-.. P. Seniūnas (Mrs.) St. 
u-g, Fia, B. Liaudanskis, 

•oit, Mich., atsiuntė po 7 dol. 
. Labai ačiū. 
Bronius Valeika, Belleville, 

. pratęsė " D r a u ^ ' prenume-
a 10 dol. a ^ a ir prierašu: 

noriu visiems "Draugo" štabo 
nariams palinkėti ištvermės ir 
sveikatos bei Viešpaties palai-
mes ateinančiais metais". P . A. 
Raulinaitis "Draugo" romano 
mecenatas. Jį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už gražią; 
auką ir lietuviško žodžio verti
nimą tariame ačiū. 

X Atsiuntė po 5 dol. aukų: 
Vincent Salčiūnas, Delran, U. 
J., Alfonsas Šilbajoris, London, 
Kanada, Arvydas Barzdukas, 
FaUs Cnurch, Vi., Paul S. Glo-
vick, Grand Rapids, Mich., A. 
Dulaitis, Royal Oak, Mich., A. 
Jasmantas, Riverside, UI., An
tanas čiakas, East Chicago, Ind., 
Kari Titas, Cleveland, Ohio, J. 
Sniečkus, Cleveland, Ohio, An-
thony Kairaitis, Comstock Park, 
Mich. Visiems ačiū. 

x Atsiuntė po 5 dol. aukų: 
A. Giedraitienė, Wiiowick, Ohio, 

ma. šalia dalyvavimo ansam-j 1976 m. Prancūzija pašalino 
blyje. Zuzaną pakveitė P. Ame-; apie 40 sovietų pareigūnų, ap-

| rikos kongreso meninėn progra- i kaltindama juos šnipinėjimu, 
mon (1965), atstovavo Argenti- į. . fr r «y i »gg= 
nos liet. jaunimui Chicagoie j AdVOkataS JONAS GIBAITIS 
(1966), koncertavo Caracas mie- ^^ K e d r f c Axenw 
ste (1968), Urug\'aju.ie (1970) 

Sol. Zuzana ValadkaitS de Lopez 

Vertėtų šia proga pastebėti 

ir daugelyje Argentinos lietuvių 
centrų. Vienas išskirtinių jos 
pasirodymu — komp. D. Lapins
ko ciklo "Mergaitės dalia" atli
kimas su Avellanedos miesto 
simfoniniu orkestru. Nuo 1969 
m. atsidėjo rimtoms klasikinio 
dainavimo studijoms. 

Antrasis Argentinos svečias 
— Antanas Slančiauskas (bo
sas) . Ir jis iš Buenos Aires: jau 
nuo 1955 m įsijungęs į 6v. Ce
cilijos chorą Avellanedos prie
miestyje, taip pat aktyvus anuo
metiniame vyrų "Aitvarų" kvar
tete (beja), šios grupės dvejetu
kas — V. Cibas ir V. Rastaus-

Chlcago, niinois 60629 
Tel. — T76-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

d. numeryje. Savo skaitytojus 
laikraštis informuoja, kad "Lie
tuvių Dienos yra plačiausiai 
skaitomas Amerikos lietuvių 
dienraštis". 

ISlIlHHilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlflIlIlIlIll 

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 60629 

Tel. 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštad. 9—12 vai. 

ir pagal susitarimą 
iiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiujHiummiiiiiiiiii 

laimingas, turėdamas ga-; O. Mačiokienė, Waterbury,Conn., 
ybę skaityti lietuvišką lai-

tį "Draugą". Linkiu ko ge
susios sėkmės 1982 Metuose". 

i ačiū už viską. 
x SoL G. Capn 

pranas iš Montrc^ . X Petras Narbutas, Chicago, 
tuos Jaunimo centre • užmokėjo už dvi prenume-
d., 3 vai. p. p. Bffiel **** s u 35 do1- a u k a dienraščio 

tiprinimui. P. Narbutį skelbia-
•< jrp.rbės prenumeratorium, o 
: gražią paramą tariame ačiū. 

p. p. 
nelio prekyboje. 

A. Masionis, Fair Lawn, N. J., 
V. W. Cyvas, Cleveland, Ohio, 
Sophia Poknis, Toledo, Ohio, 
K. Balčiūnas, Lemont, Dl., M. 
Aukštuolis, Richmond Hts., 
Ohio, M. Steikūnas, East Chi- [ junginiai pas mus 
cago. Ind., M. Dūda, Ont., Ka-1 reti svečiai. 
nada. Visiems ačiū. 

savųjų meninių pajėgų apsikei--' kas dabar gyvena JAV). Anta-
timo srityje įdomią, o kartu ir i nas visą laiką buvo judrus dai-
labai sveikintiną metamorfozę, j nos srityje, dalyvaudamas lietu-
Sugrjžtant į tolimesnę (ir nela-1 vių renginiuose. Yra koncerta-
bai tolimą) praeitį, prisiminsi- J ves ir kartu su Zuzana Valad-
me, jog šių meninių reprezenta- į kaitė. Nuo 1973 m. jis įsijungė 
cijų puoselėjime buvome beveik j į Avellanedos muzikos instituto 
"vienos krypties gatvės" būklė- j chorą, kuriame atlieka ir atsa-
je: JAV gyveną dainininkai, į kingas solo partijas, 
taut. šokių ansambliai, kūrybi. Lavinasi pas Teatro Colon bal
nio žodžio interpretatoriai ir pan. i so mokytoją A. Matiello ir bu-
vykdavo j kitų valstybių lietu- į vusį Berlyno operos dirigentą 
viskas kolonijas, kai tuo tarpu \ W. Selbiger. Pas juos balsą la-
anų kraštų menininkai ar jų į vina ir Zuzana Valadkaitė. 
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Kaina nuo #995.00 
GRUPĖS IŠVYKSTA: 

buvo labai 

X gv. Mišios už r. 
Pavilionio sielą b 
mos T. Jėzuitų kor- Vida Sajus, New Hali, Cal., 
20 d., 7 vai. ryto • 20 d o L a u M už kalėdi-
d., sekmadienį, 11 
Cregorinės šv. & 
dedamos vasario 
Pranciškonus, Re 
Maine. Prašome v 
ir pažįstamus prisimir 
savo maldose. 

jfcmon 

x Lietuvių For 

X Ignas Beteckis, gyv. Hot 
į Springs, Ark , atsiuntė 10 dol. 
j auką už kalėdines korteles ir 
I kalendorių. Po 7 dol. atsiuntė: 
i Jonas Rugienius, Detroit, Mich., 
Į E. Praninskas, St. Petersburg 

Mergelės Marijos Gi- j Beach, Fla., Vladas Keiba, Ro
mo parapijos mokyklos mo- Į chester, N. Y., Jonas Valiukonis, 

klubas rengia tradicinius i So. Boston, Mass., Jonas Budri-

' )t<.eles ir kalendorių. Ačiū. 

i»s sausio 30 d., šeštadienį, 
vak. mokyklos salėje. 

,-noje: šilta vakarienė, į šiems dėkojame 
-Lituanų orkestras ir laimė-' 

Stalus užsisakyti skam-
Audronei Tamufienei, 

kis. Gulfport, Fla., Aldona Jak-
niūnaitė, YVorcester, Mass. Vi-

?:,: 098G arba JuBe Zakar-
dito Kooperatyvas ; kai. H . : 434-7785. Bilietų kai- į 
tesnius procentus '2~>0 dol. asmeniui. Links-; 
kaip bankai ar tau r praleisti vakarą ir parem-
Kiekviena sąskaita ote mokyklos išlaikymą, (pr.). 
U iki 100,000 dol. Kooperatyvas j 
atidarytas trečia*') :ais ? x I^ietuvos Dukterų draugija 

X Dr. Ben ir Gražina Griga
liūnai, St. Oharles, BĮ., atsiuntė 
25 dol. auką dienraščio paramai 
ir kartu pratęsė jo prenumera
tą vieneriems metams. Dr. B. 
ir G. Grigaliūnus skelbiame 
garbės prenumeratoriais, o už 
auką tariame ačiū. 

Sunku spėti priežastis: gal 
būta mito, kad kitur nėra mums 
lygių, gal neturėta lėšų, gal dar 
kas kita, gal kad vis nepajė
gėme išsivaduoti iš savo lokali
nės aplinkos, o gal dėl to, kad 
gausybė kitų rūpimų lietuviškų 
darbų darbelių neleido visko 
ap-ėpti. Bent pastaruoju atve
ju y ra liūdnoka tiesa: darbų 
nemažėja, bet rankų jau nebe 
tiek . . . 

Todėl ir smagu pasidalinti 
žinda, kad Kult. komisija, užda
viniu pasistačiusi megzti kuo 
platesnius ryšius su visais lais
vojo pasaulio tautiečiais, pasuko 
savo darbuotės ratą platesniu 
lanku: ėmėsi iniciatyvos "im
portuoti" menines pajėgas ir iš 
kitų kraštų. Kult. komisijos 
pirm. Vacį. Kleizos žodžiais ta
riant, apsižiūrėta kad ir anapus' shingtone. Po šios sukakties 

minėjimo sekantis tarpstotis — 

Kovo 24 
balandžio 7 
gegužfts 5 
gegužta 12 (su 
gegužės 24 
birželio 2 
birželio 16 

Ryg*) 
1 
o 
1 

spalio 6 
gruodžio 27 

liepos 5 
liepos 19 
rugpiučlo 4 

rugpiūčio 18 (su Ryga) 
rugsėjo 6 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27 

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių grupių galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. MEMBER 

REGISTRUOJAME JAU DABAR: į . lBf l t į : 

TRANS-ATLANT1C TF.AVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, S. Boston, Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 
Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, jau nuo 
1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir 
| kitas pasaulio šalis. 

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2lCftAS 

Solistu kelionlapis 
Dvejetuko koncertų ciklą*, 

pradedamas Lietuvos nepr. ats
tatymo šventės išvakarėmis — 
vasario 14 d., sekmadieni Wa-

X Augustinas Rasta tinkas, 
12 - 6 v., šeštadieri «if»koja adv. <!. BylaiSui už do- Richmond Hts., Ohio, prie pre- JAV ribų turima neeilinių meni 
vai. L.F. patalpose te; 737-23 10, į vanotas Lietuviškas enciklope-; numeratos mokesčio pridėjo ir Į nių išteklių (ar ne Argentinos 
sekmadieniais nuo 10 -1 v. Jau- Į dijas. ir prekybininkui Jonui j 12 dol. už kalėdines korteles ir j ansamblių viešnagė bus sugrio- i sario 21-ji, sekmadienis, 
nimo Centre. meHui už vazą. (pr.). kalendorių. Labai ačiū. ' vusi senąjį mitą?). Neabejoti- Toumesnieji koncertai rikiuo-

Chicagos Jaunimo centras, va-

"HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiinnnniiiiiP'. 

f DR. ANTANAS KUČAS | 

I ARKIV. JURGIS MATULAITIS | 
| MATULEVIČIUS | 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas 1 
1 įvadą parašė KARDINOLAS ANTONTO SAMORE | 

= Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie s 
jj Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- S 
H lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- s 
= čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos \ 
2 Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti 5 
| šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. = 

Veikalas yra, 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. § 
= Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: | 

i DRAUGAS, kSĄS W. 6Srd St., Chicago, IL 606t9 f 
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